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فقـــــه
)قدوري- د جناياتو برخه(

نهم ！ولگی
)د ديني مدارسو لپاره(

 ١٣٩8هـ . ش.

د افغانستان اسالمي جمهوريت
د پوهن３ وزارت

د تعليمي نصاب د پراختيا لوی رياست



ب

مؤلفان
- دکتور شير علي ظريفي

- محمد عارف لودين

علمي اي６ي
- سيد فاضل شاه

-  حبيب اهلل فوزي
- مولوي خليل اهلل فيروزي

د ژب３ اي６ي
-  فضل اهلل نيازی

ديني، سياسي او کلتوري کم５＂ه
-  پوهندوی عبداهلل حاتم

- مولوي عين النعيم فيضي

 إشراف
- دکتور شير علي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې رئيس.
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د

ملي سرود
دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بـــــــلو＇ــــو د ازبکـــــو دا وطن د ！ولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ＄لي８ي  

لـــکـــه 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 بنسټ جوړوي او د هيواد د اوسنيو او راتلونکو نسلونو په علمي، 
فکري او سلوکي ودې او پراختيا ک３ بنسټيز 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 ټولن３ 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؛ 
ځکه په اسالمي زده ک７و ک３ عقايد او د اسالم د سپ５）لي دين احکام او الر＊وون３ شامل３ دي، چ３ د انساني ژوند 
د ټولو اړخونو بشپ７ نظام او قانون او د ن７ۍ د خالق او پرود－ار د وروستني پيغام په تو－ه به د قيامت تر ورځ３ 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 رامنځته کولو، پراختيا 
او ب６اينه او همدارنگه په ځانگ７ې 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 ټولن３ 

د اړتياوو او د اسالم د دين له ثوابتو او طبيعت سره سم د ټولو انسانانو لپاره هر وخت او هر ځای پراختيا موندل３ ده.
زموږ گران هيواد افغانستان د علمي ځلند تاريخ په درلودلو سره يو وخت د علم او زده ک７ې يو 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 ځانگ７ې 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 ځرن／والي له مخ３ زيات بدلون موندلی او د ه５واد کوچنيانو او ځوانانو 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 مټ３ 
ونغاړي او د ＊３ او زيات３ －ټ３ 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 گټور پای ته ورسي８ي.
وبااهلل توفيق

دکتور محمد ميرويس بلخي
د پوهن３ وزير



و

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 بنسټ و －رځول 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 مدرسو 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 ځکه 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 مدرسو 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 منځ 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 －ټه اخيستل 

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



ز

يادونه: ＇رن／ه چ３ له ډيره وخته را پدې خوا په ن７ۍ ک３ مريونه او وينځ３ شتون نه لري، نو د قدوري 

هغه متن چ３ په دې مسايلو را＇رخ８５ي، موږ له نصاب ＇خه حذف ک７ی، ځکه د هغو مسايلو په 
راوړلو، نور هغه موضوعات چ３ لوم７ی توب لري، له لوستلو ＇خه پاته 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 ټاکلي وخت په پرتله زيات دی نو ＊اغلي 

ترجمه  ته  کوونکو  زده  متن  قدوري  د  مرسته  په  ژباړې  د  وروسته  والي  پوره چمتو  له  به  ＊وونکي 
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.

دکتاب پ＋تو برخه يوازې د مأخذ په تو－ه کارول کي８ي، په تدريس ک３ ځان／７ی وخت نه لري.
اهلل تعالی دې د دې کتاب مؤلفينو، مدرسينو او لوستونکو ته ستر اجر او د عمل توفيق ورپه برخه 

ک７ي.
وبااهلل توفيق
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لوم７ى لوست

جنايات 

علماوو اسالمي فقه په ＇لورو سترو برخو ويشل３ ده: عبادات، معامالت، شخصي احوال )د 
کورن９ فقه( او جنايات، چ３ درې لوم７ن９ برخ３ ي３ په مخکنيو ！ول／يو ک３ بيان شوې او نن د 

جناياتو لوم７ی لوست لولو.
د امام قدوري د ترتيب له مخ３ د ＊کار، سو－ند، دعوا او د اثبات د وسايلو، قضاء او ميراث 

احکام هم د کتاب په وروست９ برخه ک３ بيان شوي دي.
د جناياتو په فقه ک３ له دوه ډوله احکامو ＇خه بحث کي８ي: د جرايمو احكام او د عقوباتو 

احکام جرايم د عقوباتو له مخ３ په درې ډوله دي: 
لوم７ی: د انسان پر نفس)＄ان( باندې واقع شوي جرايم، چ３ قتل او زخم ته شاملي８ي 

او د هغو جزاء قصاص، ديت او يا ارش دی. دغه عقوبات شريعت ＄ان／７ي ک７ي دي چ３ د 
بنده حق دی او د حق د ＇＋تن په ب＋لو سره ساقطي８ي.  

دويم: د حدودو جرايم، چ３ غال، الر شکون３، زنا، قذف، ارتداد او بغاوت ته شاملي８ي، 

چ３ عقوبات ي３ د شريعت له خوا ！اکل شوي دي او د ！ولن３ حق －２ل کي８ي، چ３ د تشريف 
لپاره ي３ نسبت اهلل تعالی ته کي８ي، او له اثبات وروسته د چا په عفو کولو سره نه ساقطي８ي.

ته ضرر  نورو  اچوي،  ک３  په خطر  نظم  عامه  هغه جرايم دي چ３  تعزيري جرايم،  دريم: 

رسوي او په پورتنيو جرايمو ک３ شامل نه دي. دغه جرايم په شريعت ک３ ！اکل３ جزا نه لري او 
د جزا ！اکل ３４  چارواکو ته سپارل شوی دی.

د افغانستان د جزاء قانون يوازې د دغه وروستي ډول )تعزيري( جرايمو جزاوې په －وته ک７ي 
دي، او د دوو لوم７نيو ډولونو د احکامو پريک７ه د حنفي فقه３ په ر１ا ک３ ترسره کي８ي.



٢

� åL>ßÈ>ß¿åá�=� àH>ßJå²
� à̧ áJß̄á¶= ßÆ�(å@ ßìßá�=�Ïßfáß�� ßËåf áQà?�>ßºßÆ�ã@ ßì ß]ßÆ�æb á» ß¢�àÄáF åmßÆ�ãb á» ß¢�æÄ àQáÆß?�åÍ ßjáß��Îß· ß¢� à̧ áJß̄á¶=�$-%

* æGßF ßjåE
�åaçbßàá�>ß²�åÐ=ßh áQßáÙ=� å°Èåfá«ßI� å�� å\ ßØ ëj¶=�Ïßfáà�� ßËåf áQà?�>ßº�áÆß?� æ\ ßØ åjåE�àÄßEáf ßu�ßb ç»ß£ßI�>ßº� àb á»ß£á¶>ßª�$.%
� ß×ßÆ�àÐ>ßÉå¶áÆßáÙ=�ßÇà«á£ßÈ� áÁß?� ç×C�àaßÇß̄á¶= ßÆ�( à¼ßMá@ßá�=� ß́ å¶ßc� àG ßQÇàº�ßÆ�*åe>ç¿¶= ßÆ�(åf ßRßá�=ßÆ�( åG ßnßá�=� áÀåº

*åÄÉåª�ßÌße>ç«ß²
�Ïßfáß�� ßËåf áQà?�>ßº� ß×ßÆ� æ\ ßØ åjåE� ßkáÉß¶�>ßå��àÄßEáf ßu�ßb ç»ß£ßJßÈ� áÁß?�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åb á»ß£á¶=�àÄáF åmßÆ�$/%
�* ãb á» ß¢�ßÇ àÃßª�æÍ ß»áÉ å� ßß¢�æÍF ßn ß]�Æ?� æ¼áÉ å� ß¢�æf ßRßå}�àÄßEßf ßu�=ßcC�6 ãb»��Æ� ß¬iÇÈ�ÇE?�¹>®Æ�* å\ ßØ ëj¶=

*>âFå¶> ß¦� à̧ àJá̄ ßÈ� ß×�>ßå��àÄßEáf ßu�ßb ç»ß£ßJßÈ� áÁß?�> ß» àÂßbá¿ å¢�åb á»ß£á¶=�àÄáF åmßÆ
�Îß· ß¢�àÍ ß�ç·ß§àá�=�àÍßÈëb¶=�åÄÉåªßÆ�åÄÉåª�ßaßÇß®� ß×ßÆ�àÌße>ç« ß³á¶=ßÆ�( à¼ßMá@ßá�=�å á�ß¶áÇß̄á¶=�Îß· ß¢� ß́ å¶ßc� àG ßQÇàºßÆ�$0%

*åÍß·å®> ß£á¶=
�ßÇ àÂ�=ßcåDßª�= âbáÉ ßq�àÄè¿ à�ßÈ�> âr á̂ ßm� ßÊåºáfßÈ� áÁß?�ßÇ àÂßÆ�6 åb árß̄á¶=� å��ã@ ßì ß]�6å á�ßÃ áQßÆ�Îß· ß¢�à@ ßìßá�=ßÆ�$1%
�(àÌße>ç« ß³á¶= � ß́ å¶ßc � àG ßQÇàºßÆ�*>éÉåºßaA � àGÉ åràÉßª �> âußf ß¦� ßÊåºáfßÈ� áÁß? �ßÇ àÂßÆ�6 å̧ á£å«á¶= � å��ã@ ßì ß]ßÆ� êÊåºßaA

��*åÄÉåª� ß¼ßMá@ßº� ß×ßÆ��åÍß·å®> ß£á¶=�Îß· ß¢�àÍßÈëb¶=ßÆ
����*å@ ßìßá�=� à¼ á³ àU�àÄ à» á³ àVßª�àÄà·àJá̄ßÉßª� æ̧ àQße�Îß· ß¢� àGå·ß̄á¿ßÈ� å¼åÑ>ç¿¶=� à̧ áNåº�å@ ßìßá�=�Ïßfáß�� ßËåf áQà?�>ßºßÆ�$2%
�=ßcC� ß́ å¶ßc� àG ßQÇàºßÆ�*åÄ å³á·åº�åá� ß¦� å��åf ßRßá�=� å¤ åu=ßÆßÆ�åfáÒåFá¶=�åfåª> ßVß²�6 æGßF ßjåE� à̧ áJß̄á¶=�>çºß?ßÆ�$3%

�*ÄÉåª�ßÌße>ç«ß²� ß×ßÆ�åÍß·å®> ß£á¶=�Îß· ß¢�àÍßÈëb¶=�6 êÊåºßaA�åÄÉåª� ß¬å·ßI

ژباړه:
د جناياتو کتاب 

١_ قتل په پن％ه ډوله دی: عمد، شبه عمد، خطا، جاري مجری خطا )د خطا په ＇５رقتل( 

او قتل په سبب سره.
٢_ عمد: هغه قتل ته وايي چ３ يو ＇وک )بل شخص( په قصدي تو－ه په وسله او يا هغه شي 



٣

ووهي چ３ د بدن په ب５لولو او ！و！ه کولو ک３ د وسل３ کار ورکوي، لکه ت５ره لر－ی، کا３１ او اور.
د دې قتل موَجب )اثر مرتب( －ناه او قصاص دی، م／ر دا چ３ د مقتول اولياء قصاص عفوه 

ک７ي او په دې قتل ک３ کفاره نشته.
٣_ شبه عمد: د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل( په نزد، شبه عمد قتل دا دی، چ３ يو ＇وک )بل 

شخص( په قصدي تو－ه په يو داس３ شي ووهي چ３ هغه وسله او يا د هغ３ پر ＄ای کاريدونکی 
)پرې کوونکی( شی نه وي.

امام ابو يوسف او محمد )رحمهما اهلل( ويلي: که ＇وک په غ＂ه تي８ه او يا غ لر－ي ووهي، 
دا هم عمد دی. شبه عمد قتل د هغوی په نزد دا دی، چ３ په داس３ يوه شي ي３ ووهي، چ３ 

غالباً هغه شی وژونکی نه وي.
۴_ د دواړو قولونو پر بنس د دې قتل موَجب )اثر مرتب( －ناه او کفاره ده، په دې قتل ک３ 

قصاص نشته او پر عاقله وو باندې مغلظ ديت الزمي８ي.
٥_ په خطا سره قتل په دوه ډوله دی: يو په قصد ک３ خطا: لکه چ３ پر يو شي د ＊کار 

－ومان وک７ي او وي３ ولي،  بيا ＇ر－ند شي چ３ هغه انسان دی. 
په فعل ک３ خطا: لکه چ３ ＇وک يوه ن＋ه ولي، －ول９ په انسان  ول／ي８ي او م７شي.

پر دې قتل دا اثر مرتب８５ي، چ３ پر قاتل کفاره او پر عاقله وو ي３ ديت الزمي８ي او －ناه پک３ 
نشته.

٦_ جاري مجرا د خطا: لکه يو ويده شخص چ３ بل ＇وک له ＄ان الندې ک７ي، او م７ ي３ 

ک７ي)لکه: مور چ３ خپل ماشوم له ＄ان الندې ک７ي(.  د دې قتل حکم د خطا د قتل د حکم 
په ＇５ر دی.

٧_ قتل په سبب: لکه )د بل چا په ملک ک３( کوهی ويستونکی او هغه ＇وک چ３ تي８ه ي３ 

له خپل ملک پرته په بل ملک ک３ اي＋３ وي )او هغه د قتل المل و－ر＄ي(.
 د دې قتل حکم: کله چ３ يو ＇وک په دې سره تلف شي، نو په عاقله وو باندې ديت دی او 

په دې قتل ک３ کفاره نشته. 



٤

شرحه: 
قتل په پن％ه ډوله دی:

١_ عمد قتل: )َعمد( د عين په فتح３ او د ميم په سکون سره، قصد ته وايي. عمد قتل هغه 

 Uقتل دی چ３ د وژن３ په قصد ترسره شوی وي، په سنن الدارقطني ک３ راغلي چ３ رسول اهلل
�®ãaßÇß} قصدي وژنه قصاص الزموي. ＄که قصد يو پ شی دی او موږ پر هغه  àb á»ß£á¶=} فرمايي
باندې نه پوهي８و، نو په هغه أله چ３ قاتل کارول３ ده، د وژلو د قصد په شتون استدالل کوو، 
که أله د قتل لپاره تياره، پرې کوونک３ او تيره وه که هغه د اوسپن３ وی او يا د بل ＇ه، نو د امام 
صاحب په نزد پر هغ３ باندې قتل قصدي وژنه ده او د صاحبينو په نزد په داس３ درنو شيانو وژنه 

چ３ غالبا وژونکي دي، قصدي وژنه ده. 
د عمد قتل حکم: عمد قتل دوه ډوله جزا لري: اخروي او دنيوي. 

الف: اخروي جزاء:

�>â¿åºáÖàº� á̧ àJá̄ ßÈ� áÀßºßÆ} تعالی فرمايي:  لويو －ناهونو ＇خه ده، اهلل  له ډيرو  په قصدي تو－ه وژنه   
�*{> â»É å� ß¢�>âE= ßd ß¢�àÄß¶�çb ß¢ß?ßÆ�àÄß¿ ß£ß¶ßÆ�åÄáÉß· ß¢�àç�=� ßG åvß¦ßÆ�>ßÃÉåª�= âbå¶> ß]� à¼ç¿ßÃ ßQ�àÅ àÕ=ßh ßRßª�= âb ë»ß£ßJàº

W5/�6Ìf¯F¶=Y
ژباړه:"او ＇وک چ３ يو مومن په قصدي تو－ه ووژني نو جزا ي３ دوزخ دی، چ３ په هغه ک３ به 

تل اوسي８ي، اهلل تعالی ورباندې په غصه دی، له خپل رحمت نه ي３ لرې ک７ی او ستر عذاب 
ي３ ورته تيار ک７ی دی"

ب: دنيوي جزاء: په دنيا ک３ د عمد قتل جزاء قصاص دی، کله چ３ د قصاص شرطونه بشپ７ 

W{Îß·áJß̄á¶=� å�� àt> ßrå̄á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²} فرمايی:  تعالی  اهلل  وژل کي８ي،  قاتل قصاصاً  شي، 
{-34�6Ìf¯F¶=

ژباړه:"پر تاس３ باندې په وژل شويو قصاص الزم －ر＄ول شوی دی"

٢_ شبه عمد: 

که قاتل د وهلو قصد ولري او د وژلو قصد ونه لري، خو وهل قتل ته ورسي８ي، دغه ډول قتل 



٥

ته شبه عمد وايي.
د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل(  په نزد پر درن３ أل３ باندې قتل لکه په غ＂ه تي８ه او لر－ي، شبه عمد 

دی او د صاحبينو په نزد عمد دی، ＄که چ３ دا شيان غالبا وژونکي أالت دي.
د شبه عمد قتل حکم:په داس３ ډول قتل باندې درې اثره مرتبي８ي: 

الف: اخروي جزا: ＄که چ３ يو معصوم الدم انسان ي３ وژلی دی او دليل ي３ بيان شو.

ب:  کفاره: د مؤمن غالم أزادول او که ي３ پيدا نک７، نو دوه مياشت３  پرله پس３ روژې دې 

ونيسي.
ج: مغلظ ديت: چ３ بيان به ي３ راشي.

٣_ قتل خطا: دا په دوه ډوله دی: يو په قصد ک３ خطا او بل په فعل ک３ خطا چ３ دا دواړه د 

مؤلف له تمثيل ＇خه ＇ر－ندي８ي.  
�â@ ßì ß]�>â¿åºáÖàº� ß̧ ßJß®� áÀßºßÆ} فرمايي:  تعالی  اهلل  او خفيف ديت دی،  د قتل خطا حکم: کفاره 

 {å á�ß£åE>ßJßJ àº� åÀáÈßfáÃ ßm�à½>ßÉ årßª�ábåß��áß�� áÀ ß»ßª}�fI  {åÄå· áÂß?� ß�åC�ãÍ ß»ç· ßjàº�ãÍßÈåaßÆ�æÍß¿åºáÖàº�æÍßFß®ße� àfÈåf áVßJßª
W۹۲�6Ìf¯F¶=Y

ژباړه:" او ＇وك چ３ کوم مؤمن په خطا سره ووژني؛ نو د هغه کفاره دا ده چ３ يو مؤمن غالم 

له غالم９ نه أزاد ک７ي او د وژل شوي وارثانو ته د وينو بيه ورک７ي...... او که ＇وک غالم ونه 
مومي، نو پرله پس３ دوه مياشت３ دې روژې ونيسي"

٤_ جاري مجری د خطا )د خطا په ＇５ر قتل(: چ３ قاتل اصًال د وژن３ اراده نه وې ک７ې او 

له ارادې پرته له ده ＇خه دغه عمل ترسره شوی وي، لکه ويده شخص چ３ يو ＇وک تر ＄ان 
الندې ک７ي، يا د چا له السه خ＋ته ولوي８ي او بل ＇وک ورباندې م７ شي.

د دې قتل حکم: د دې حکم د خطا د قتل د حکم په ＇５ر دی. 

٥_ قتل په سبب: لکه د مالک له اجازې پرته د بل چا په ملک ک３ ＇اه کيندل او يا تي８ه اچول 

چ３ يو ＇وک ورباندې م７ شي.
د دې قتل حکم يوازې ديت دی، کفاره پک３ نشته.



٦

۱. د قتل د ډولونو نومونه واخلئ او بيا د هر يوه تعريف وک７ئ.
۲. د الندې قتلونو نومونه واخلئ او حکم ي３ ＇ر－ند ک７ئ.

أ - چا په عامه الره ک３ ډبره ک５＋وده، له امله ４ي مو！ر واو＊ت او خلک م７ه شول.
ب- که د چاکو په وسيله يو ＇وک ووژني.

ج-  مور خپل زوی په خوب ک３ تر ＄ان الندې ک７ او هغه ي３ وواژه.
يو  او  مرم９ خطا شوه  وولي، خو  نيت  په  د ＊کار  يوه هوس９  يوه شخص غو＊تل چ３  د- 

شخص ورباندې ووژل شو. 

 



٧

دويم لوست

قصآص

په انساني ！ولنه ک３ داس３ خلک شته چ３ د نورو پر نفس باندې ت５ری کوي، که هغوی د خپلو 
اعمالو په جزاء ونه رسول شي، وژل او وينه تويول به په ！ولنه ک３ زيات شي، نو مجرمان بايد تر 
！ولو دمخه د خپلو ک７نو جزاء وپيژني، تر ＇و له جرم ＇خه ډډه وک７ي، که کوم جنايت له دوی 
＇خه صادري８ي، نو بايد ＄ان／７ی قانون شتون ولري، تر ＇و د هغو په پلي کولو سره عدالت 
！ين， شي او له خپلسرو انتقامونو ＇خه مخنيوی وشي. زموږ نننی لوست د قصاص په هکله 

دی.
��*â= ßb á» ß¢� ß̧ åJà®�=cC� åbÉåEá@çJ¶=�Îß· ß¢�å½çb¶=� åÁÇà̄áß�� ȩ̈ à²� å̧ áJß̄åE� ãG åQ=ßÆ� àt> ßrå̄á¶=ßÆ�$-%

����* ëÊëºëd¶>åE� à¼å· ájàá�=�ßÆ�� åbáFß£á¶>åE�èfàá�=ßÆ�(ëfàá�>åE�èfàá�=� à̧ ßJá̄ àÈ ßÆ�$.%
� àXÉ åV çr¶=ßÆ�(å�å§ çr¶>åE�à�åF ß³á¶=ßÆ�(åÌß?áfßá�>åE� à̧ àQçf¶=� à̧ ßJá̄ àÈ ßÆ�( åÀßºá@ßJ ájàá�>åE� à¼·j�=� à̧ ßJá̄ àÈ� ß×ßÆ�$/%

�* åÀåºçh¶=ßÆ�Î ß»á¢ßáÙ>åE
��*åÅ åbß¶ßÆ�åbáFß£åE� ß×ßÆ�(åÄåFåI> ß³ßå�� ß×ßÆ�(åÅåfçEßbàå�� ß×ßÆ�(åÅ åbáFß£åE� ß×ßÆ�(åÄå¿áE>åE� à̧ àQçf¶=� à̧ ßJá̄ àÈ� ß×ßÆ�$0%

��* ß�ß̄ ßi�åÄÉåEß?�Îß· ß¢�> âq> ßrå®� ßPåeßÆ� áÀßºßÆ�$1%
��* å¬áÉ çj¶>åE� ç×C� àt> ßrå̄á¶=� ß�áÇßJ ájàÈ� ß×ßÆ�$2%

* àt> ßrå̄á¶=�åÄáÉß·ß£ßª� ßL>ßº�ÎçJ ßU� æp=ßfåª� ßG åU> ßq� á¹ßhßÈ� á¼ß·ßª�= âb á» ß¢� âØ àQße� ß\ßf ßQ� áÀßºßÆ�$3%
* å¥Ç àìá̄ßá�=� åbßÈ� áÀåº�ßß�á²ß?� áKß¾> ß²�áÇß¶ßÆ�(àÅ àbßÈ� áKß£ åìà®�= âb á» ß¢� å̧ årá«ßá�=� áÀåº�åÅåá� ß¦�ßbßÈ� ß¤ ßìß®� áÀßºßÆ�$4%

* àÁàcàáÙ=ßÆ�( å¬á¾ßáÙ=� àÁåe>ßºßÆ� à̧ áQëf¶=� ß́ å¶ ßdß²ßÆ
�> ßÂàÐáÇ ßu� ßGßÂßcßÆ�âÍ ß»åÑ>ß®� áKß¾> ß²� áÁåDßª�(> ßÃÉåª� ßt> ßrå®� ßØßª�>ßÃß£ß·ß̄ßª� æ̧ àQße�ß á�ß¢� ßHßf ßu� áÀßºßÆ�$5%
�ÎçJ ßU�åÌAáfå�>åE�àÄà¿áÉ ß¢� à̧ ßE>ß̄ àI ßÆ� ãG ß{àe� ãÀ áìà®�åÄåÃ áQßÆ�Îß· ß¢� à̧ ß£áà�ßÆ�ÌAáfå�=�àÄß¶�Î ß»áà��( àt> ßrå̄á¶=�åÄáÉß·ß£ßª

*> ßÂàÐáÇ ßu� ßGßÂádßÈ



٨

* àt> ßrå̄á¶=� ëÀ ëj¶=� å�Æ�$-,%
* äÀ ëj¶=� å�� ç×C� æ¼ á� ß¢� å�� ßt> ßrå®� ß×ßÆ�* àt> ßrå̄á¶=�àÍß·ßM> ß»àá�=�> ßÃÉåª� àÀ å³áà��æÍ çR ßm� ȩ̈ à²� å�ßÆ�$--%

*ã@ ßì ß]�áÆß?� ãb á» ß¢�ßÇ àÂ�>ßç�C�( æb á» ß¢�àÄáF åm� åká«ç¿¶=� ßÁÆàa�> ß»Éåª� ßkáÉß¶�$-.%
�ß á�ßE� ß×ßÆ�( åbáFß£á¶=ßÆ�(ëfàá�=�ß á�ßE� ß×ßÆ�( åká«ç¿¶=� ßÁÆàa�> ß»Éåª�åÌß?áfßá�=ßÆ�( å̧ àQçf¶=�ß á�ßE� ßt> ßrå®� ß×ßÆ�$-/%

åÀáÈßbáFß£á¶=
*åfåª> ß³á¶=ßÆ�( å¼å· ájàá�=�ß á�ßE� å=ßf á{ßáÙ=� å�� àt> ßrå̄á¶=� àGåß�ßÆ�$-0%

� ßt> ßrå®� ßØßª�>ßÃá¿åº� ßÔåß�ßª�(âÍß«åÑ> ßQ�àÄ ßUßf ßQ�áÆß?� åb å¢> çj¶=� å¬ árå¾� áÀåº� æ̧ àQße�ßbßÈ� ß¤ ßìß®� áÀßºßÆ�$-1%
*åÄáÉß· ß¢

� à¥Ç àìá̄ßá�>ßª� å¤åE> ßqßáÙ=�ßÍ ßrå®>ß¾�áÆß?�ßÐ çØ ßm� å¤ å{>ß̄á¶=� àbßÈßÆ�(âÍ ßVÉ åV ßq�å¥Ç àìá̄ßá�=� àbßÈ� áKß¾> ß²� áÁåC�$-2%
* âØåº>ß²� ßpáeßáÙ=�ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�àÄß¶�Ð áÊ ßm� ß×ßÆ�ßÍßFÉ å£ßá�=� ßbßÉá¶=� ß¤ ßìß®�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE

�ß á�ßE�>ßº� àGå¢áÇßJ ájßI� ß×� ßÊ åÂßÆ�åÄáÉß¾áfß®�ß á�ßE�>ßº�àÍ çR çn¶=� åKßF ß¢áÇßJ ái>ßª�âÍ çR ßm� âØ àQße� çS ßm� áÀßºßÆ�$-3%
�ßÐ> ßm�å á�ßFå¾>ßá�=� áËß?� áÀåº� àÔåbßJáFßÈ�åÄåJ çR ßm�åe=ßbá̄åå�� çsßJá®=�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE� àTÇ àR ánßá�>ßª� ëT> çn¶=� áÊß¾áfß®

* ßpáeßáÙ=�ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ
��*àÍß« ßnßá�=� ß¤ ßìá̄ àÈ� áÁß?� ç×C( ß¤ åìà®�=ßcC�åfß²çd¶=� å�� ß×ßÆ�( åÁ> ßjë·¶=� å�� ßt> ßrå®� ß×�$-4%

� à¹>ßá�= � ßG ßQßÆßÆ�( àt> ßrå̄á¶= � ß�ß̄ ßi�( æ¹>ßº �Îß· ß¢� å¹ÇàJá̄ßá�= �àÐ>ßÉå¶áÆß?ßÆ� à̧ åI>ß̄á¶= � ßXß· ßì áq=�=ßcåC ßÆ�$-5%
� è° ßU� ß�ß̄ ßi� æzßÇ å¢�Îß· ß¢�åÄåFÉ årß¾� áÀåº�ßß�> ßq�áÆß?�åÐ> ß²ßf èn¶=� àb ßUß?�>ß« ß¢� áÁåCßÆ�(=â�åNß²�áÆß?� ßÁ>ß²� âØÉå·ß®

*åÍßÈëb¶=� áÀåº� á¼ àÃàFÉ årß¾� á¼àß�� ßÁ>ß²ßÆ� åt> ßrå̄á¶=� áÀåº�ß�å®>ßFá¶=
��* á¼åÃå£Éåß�� áÀåº� çsàJá®=�= âb åU=ßÆ�ãÍ ß¢>ßß�� ß̧ ßJß®�=ßcåC ßÆ�$.,%

�àá� ß¦� á¼àß��ßÐ áÊ ßm� ß×ßÆ�( á¼åÃåJ ß¢> ß»ßå|� ß̧ åJà®�ß�å¶ÇàJá̄ßá�=�àÐ>ßÉå¶áÆß?�ßf ßv ßVßª�(âÍ ß¢>ßß��ãb åU=ßÆ� ß̧ ßJß®�=ßcåC ßÆ�$.-%
�*ß�å®>ßFá¶=� è° ßU� ß�ß̄ ßißÆ�àÄß¶� ß̧ åJà®�( á¼ àÃá¿åº�ãb åU=ßÆ�ßf ßv ßU� áÁåCßÆ�( ß́ å¶ßc
�* àt> ßrå̄á¶=� ß�ß̄ ßi� ßL> ß»ßª� àt> ßrå̄á¶=�åÄáÉß· ß¢� ßG ßQßÆ� áÀßºßÆ�$..%�

��*åÍßÈëb¶=� à¬ árå¾�> ß»åÃáÉß· ß¢ßÆ�(> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ�Îß· ß¢� ßt> ßrå®� ßØßª�= âb á» ß¢� æ̧ àQße�ßbßÈ� åÁ ßØ àQße� ß¤ ßìß®�=ßcåC ßÆ�$./%�
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� ß¬ árå¾�àÄá¿åº�= ßd à]á@ßÈßÆ�àÄß¿Éåß��> ß£ ßìá̄ßÈ� áÁß?�> ß» àÃß·ßª�=ßf ßv ßVßª�å á�ß· àQße� áÎß¿áÉåß��ãb åU=ßÆ� ß¤ ßìß®�=ßcåC ßÆ�$.0%�
*æÍßÈåa� à¬ árå¾�åÄáÉß· ß¢�åf å] áÜå¶ßÆ�àÅ ßbßÈ� ß¤ ßìß®�> ß» àÃá¿åº�ãb åU=ßÆ�ßf ßv ßU� áÁåCßÆ�(å á�ß« árå¾�>ßÃå¾> ß» åjßJá̄ßÈ�åÍßÈëb¶=

�( å¹çÆßáÚå¶� àt> ßrå̄á¶=�åÄáÉß·ß£ßª�>ßI> ß»ßª�ßf ß]A� ß�C�àÄá¿åº� à¼áÃ çj¶=�ßdß«ß¿ßª�= âb á» ß¢� âØ àQße� ßÎßºße� áÀßºßÆ�$.1%
��*åÄåJß·å®> ß¢�Îß· ß¢�Êå¾>çN·å¶�àÍßÈëb¶=ßÆ

ژباړه:
)۱(قصاص د داس３ شخص په قصدي وژلو واجبي８ي چ３ وينه ي３ په دوامداره تو－ه محفوظه 

او محترمه وي.
)۲( اصيل شخص په اصيل او په مريي)غالم(، او مسلمان په ذمي باندې وژل کي８ي.

)۳( مسلمان په مستآمن باندې نه وژل کي８ي، س７ی په ＊％ه، لوی په واړه او روغ په ړانده او  
شل وژل کي８ي.  

)۴( س７ی په خپل زوی، په خپل غالم، په خپل مدبر، په خپل مکاتب او د خپل زوی په غالم 
نه وژل کي８ي.

ترې  قصاص  وي،  الزم  پالر  په  ده  د  هغه  وارث شي چ３  قصاص  داس３  د  که ＇وک   )۵(
ساقطي８ي.

)۶( قصاص يوازې د توري په واسطه اخ５ستل کي８ي.
)۷( چا چ３ يو شخص قصدا زخمي ک７ او هغه شخص په بستر ک３ وي تر دې چ３ م７ شي، 

قصاص پرې الزمي８ي.
)۸( که چا د بل چا الس له بند ＇خه پرې ک７، الس ي３ پرې کي８ي، که ＇ه هم الس ي３ له 

پر４ک７ای شوي الس ＇خه غ وي، همدا شان پ＋ه، د پوزې نرمي او غوږ.
)۹( که ＇وک کوم شخص په ستر－ه ووهي او هغه ترې راوباسي، پرهغه قصاص نشته، که 
چيرې ستر－ه ＄ای پر ＄ای وه او رو＊ناي３ ي３ له من％ه تلل３ وه، نو پرهغه باندې قصاص الزم 
دی.  هينداره به ورته －رمي８ي، دهغه پر مخ به لمده پنبه اي＋ودل کي８ي او د هغه ستر－ه به ورته 
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مخامخ کي８ي، تر ＇و ي３ رو＊نايي )بينايي( له من％ه والړه شي.
)۱۰( په غاښ ک３ قصاص دی.

په ه６وکي ک３  او  په هر زخم ک３ چ３ مماثلت پک３ ممکن وي، قصاص دی  )۱۱( د سر 
قصاص نشته، م／ر يوازې په غاښ ک３.

)۱۲( له نفس ＇خه په کم )جرم( ک３ شبه عمد نشته، يوازې عمد دی او يا خطا دی.
)۱۳( د ＊％３ او نر په من＃ ک３ له نفس ＇خه په کم ک３ قصاص نشته، همدارن／ه د اصيل او 

مريي په من＃ ک３ او د دوو مريانو په من＃ ک３ قصاص نشته.     
)۱۴( د مسلمان او کافر په من＃ ک３ په اطرافو ک３ قصاص شته دی.

)۱۵( که چا د يوه شخص الس د م７وند له نيمايي ＇خه پرې ک７ او يا ي３ په خي＂ه ک３ زخمي 
ک７ او له هغه زخمه جوړ شو، نو په هغه قصاص نشته.

)۱۶( که د الس پرې کوونکي الس شل و او يا ي３ د الس －وت３ نه وې، نوالس پرې ک７ې 
اختيار لري: که غواړي د هغه عيبجن الس دې پرې ک７ي او نور شی ورته نشته، او که غواړي 

کامل ارش)مالي تاوان( دې واخلي.
)۱۷( که چا د يو شخص سر زخمي ک７ او دې زخم د هغه د سر)د ＊کرد منبت( د ساح３ 
دواړې خواوې ونيول３، خو د دې زخم مساحت د زخمي کوونکي د سر)د ＊کرد منبت( 
دواړه خواوې نه رانيسي، نو زخمي اختيار لري که وغواړي د زخم د مساحت په اندازه دې 
قصاص واخلي او د سر له هرې خوا ＇خه ي３ چ３ خو＊ه وي پيل دې وک７ي او که غواړي 

پوره مالي تاوان دې واخلي. 
)۱۸( په ژبه او ذکر ک３ قصاص نشته، م／ر په هغه صورت ک３ چ３ حشفه )د ذکرسر( پرې 

شي.
)۱۹( کله چ３ قاتل او د مقتول اولياء له يو بل سره  پر يوه مال سوله وک７ي، قصاص ساقطي８ي 
او مال الزم －ر＄ي، که هغه ل８ وي او يا ډ４ر. که په قصاص ک３ له شريکانو ＇خه يوه عفوه وک７ه 
او يا د خپل３ برخ３ په مقابل ک３ ي３ پر يو ＇ه سوله وک７ه، په قصاص ک３ د نورو شريکانو برخه 
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ساقطي８ي او هغوی به خپله برخه له ديت ＇خه اخلي.
)۲۰( کله چ３ يوه ډله خلک يو شخص قصداً ووژني، ！ول پرې قصاص کي８ي.

)۲۱( که يو تن يوه ډله خلک ووژني، او د مقتولينو اولياء حاضر شي، په ！ولو وژل کي８ي، له 
هغه پرته د بل شي مستحق نه －ر＄ي او که يو تن حاضر شي د هغه لپاره وژل کي８ي او د نورو 

حق ساقطي８ي.
)۲۲( که پرچا قصاص واجب شي او هغه م７ شي، قصاص ساقطي８ي.     

)۲۳(کله چ３ دوه کسان د يوه شخص الس پرې ک７ي، نو پر يوه هم قصاص نشته، او پر هر 
يوه نيمايي ديت دی.        

)۲۴( که يو شخص د دوو کسانو دواړه ＊ي السونه پرې ک７ي او دواړه حاضر شي، نو دواړه 
کوالی شي چ３ د ده ＊ی الس پرې ک７ي او تر ＇ن， ي３ نيم ديت ترې واخلي او په دوو برخو 
به ي３ سره وويشي او که يو له هغو ＇خه حاضر شو  او د ده الس ي３ ور پرې ک７، نو د هغه بل 

شخص لپاره پر ده نيم ديت الزمي８ي.
)۲۵( که ＇وک يو شخص په غشي وولي او دغه غشی له بل تن ＇خه هم وو＄ي او دواړه م７ه 
شول، نو پر ده د لوم７ي شخص لپاره قصاص او د دويم شخص لپاره د ده پرعاقل３ ديت دی.  

شرحه:
قصاص په لغت ک３ د پرې کولو او مساوات په معنا دی. د فقه د علم په اصطالح ک３ جنايت 

کار ته د هغ３ ک７ن３ په ＇５ر سزا ورکول دي چ３ ده پر مجني عليه ترسره ک７ی دی.
د قصاص مستحق: قصاص د مجني عليه او يا د هغه د وارثانو حق دی چ３ د هغوی په ب＋لو 

ساقطي８ي.
اْلَقْتلَى {]البقره:  ِفي  اْلِقَصاُص  َعلَْيُكُم  ُكتَِب  تعالی فرمايي: }  په قصاص ک３ مساوات: اهلل 

۱۷۸[  " پر تاسو باندې په وژل شوو ک３ قصاص فرض شوی دی".
د قصاص له معنا－انو ＇خه مساوات دی، جاني سره بايد داس３ عمل وشي چ３ ده له مجني 
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عليه سره تر سره ک７ی دی، نه کم او نه زيات.
په وژلو  الدم نفس  يوازې د معصوم  په صورت ک３ مساوات  قتل  د  په نفس ک３ مساوات: 

ک３ دی چ３ د هغه عصمت د تل لپاره وي، له همدې امله  اصيل په غالم، س７ی په ＊％ه، 
مسلمان په ذمي، لوی په واړه او روغ په ناروغ او معيوب وژل کي８ي، ＄که دوی ！ول د تل لپاره 

معصوم الدم دي.
خو مستأمن )هغه غيرمسلم شخص چ３ په اجازې سره له دار حرب ＇خه د ！اکل３ مودې لپاره 
اسالمي ه５واد ته داخل شوی وي( ＇رن／ه چ３ هغه په دوامداره تو－ه معصوم الدم نه دی، نو 

مسلمان او ذمي پرهغه باندې نه وژل کي８ي.
په مادون النفس )زخمونو( ک３ مساوات: په مادون النفس زخمونو ک３ د زخم په اندازه او 

＇رن／والی ک３ مساوات الزم دی،  که زخم په داس３ ډول وي چ３ مساوات په هغه ک３ ممکن 
نه وي، لکه د ه６وکو ماتول چ３ غالباً مساوات د جزاء له جنايت سره ناممکن دی، نو په هغه 

ک３ مالي تاوان الزمي８ي او قصاص نشته.
＇رن／ه چ３ غاښ له بيخه ايستل کي８ي له دې امله په هغه ک３ مساوات ممکن دي، نو قصاص 

پک３ الزم８５ي.
په ژبه او د س７ي تناسلي أله  ک３ قصاص نشته، ＄که چ３ مساوات ممکن نه دی او حشفه )د 
ذکر سر چ３ له حلق３ وروسته راوتلی وي( چ３ مشخص دی، نو مساوات او قصاص په ک３ 

راتالی شي.
له نفس سره د اطرافو توپير: د حنفي امامانو په نزد له اطرافو )مادون النفس( سره د مالونو په 

＇５رمعامله کي８ي، نو ＇رن／ه چ３ په مالي ارش ک３ د س７ي او ＊％３، د اصيل او غالم  ديت 
توپير لري، د هغو په من＃ ک３ په زخمونو )مادون النفس(ک３ قصاص نشته، ＄که د هغو په 
ماليت ک３ مساوات نشته او په قصاص ک３ مساوات الزم دی. په خالف د نفس، ＄که يوازې 

په هغه ک３ عصمت الدم د تل لپاره شرط دی.
د قصاص سقوط: قصاص په عفوې او سول３ ساقطي８ی، که د قصاص له مستحقينو ＇خه ي３ 
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＄ين３ خپل３ برخ３ عفوه او يا سوله وک７ي، د دوی عفوه او سوله صحت لري او د نورو حق 
ساقطي８ي او د هغوی  د برخ３  به  ديت ورکوي.

د ＇و تنو له خوا د يو تن وژل: که يو ！ولى کسان قصداً يو شخص ووژني، هغوی ！ول پرې 

قصاص کي８ي.
د يوه شخص له خوا د ＇و تنو وژل: کله چ３ يو تن ＇و کسه ووژني، د ！ولو وارثان کوالی 

شي چ３ هغه ووژني، که د يوه مقتول وارثان وړاندې والی وک７ي او قاتل ووژني، د نورو حق 
او ورسره ديت هم ساقطي８ي، ＄که په قصدي قتل ک３ د دوی حق د قاتل وژل و او اوس قاتل 
شتون نه لري. همدارن／ه که قاتل په خپل طبيعي مرګ م７ شي، قصاص ساقطي８ي او ديت 

هم نه الزمي８ي. 
د دوو کسانو لخوا د يوه شخص الس غو＇ول او بالعکس:

کسانو  دوو  د  دى، ＄که  مستحق  ديت  د  يوازې  هغه  ک７ي،  تن الس غوڅ  يو  د  تنه  دوه  که 
دالسونو ارز＊ت د يوه شخص له الس ＇خه ډ４ر دی او له غ７و سره د مال معامله کي８ي، نو د 

دوی په من＃ ک３ د قصاص مساوات نشته. 
که يو شخص د دوو کسانو ＊ي السونه غوڅ ک７ي، هغوی د ده ＊ی الس غو＇وي او نيمايي 
ديت ور＇خه اخلي او په خپلو من％ونو ک３ ي３ برابر تقسيموي او که يوه الس ورغوڅ ک７ د بل 

لپاره ي３ ديت دی.

۱. قصاص تعريف ک７ئ او مستحق ي３ ＇ر－ند ک７ئ.
۲. په قصاص ک３ مساوات شرط دی، په نفس او مادون النفس ک３ مساوات واضح ک７ئ او د 

اعضاوو  توپير له نفس سره بيان ک７ئ.
۳. قصاص کله ساقطي８ي؟  په يو تن جاني او ＇و تنو مجني عليهم ک３ د قتل او جرح３ د 

قصاص صورت بيان ک７ئ.
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دريم لوست 

د دياتو احکام

د معصوم الدم انسان پر ＄ان او اطرافو باندې د ت５ري جزا قصاص او يا ديت دی. د قصاص 
اړوند احکام مو په ت５ر لوست ک３ ولوستل او د ديتونو احکام به په دې لوست ک３ ولولو.

åL>ßÈëb¶=� àH>ßJå²
*àÌße>ç« ß³á¶=�åÄáÉß· ß¢ßÆ�ãÍ ß�ç·ß§àº�ãÍßÈåa�åÄåJß·å®> ß¢�Îß·ß£ßª�æb á» ß¢�ßÄßF ßm� âØ àQße� ã̧ àQße� ß̧ ßJß®�=ßcC�$-%

�6> â¢>ßEáeß?� å̧ åEåáÝ=� áÀåº�ãÍßÑ>åº��6$�=�>»Ã�e%¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åb á»ß£á¶=�åÄßF ßm�àÍßÈåaßÆ�$.%
� ãkáß��(âÍç̄ åU� ßÁáÆàf ánå¢ßÆ� ãkáß��( æÁáÇàFß¶� àKá¿åE� ßÁÆàf ánå¢ßÆ� ãkáß�ßÆ�( æz>ßß�� àKá¿åE� ßÁáÆàf ánå¢ßÆ� ãkáß�

*âÍ ß¢åd ßQ� ßÁáÆàf ánå¢ßÆ
* á ç·ß§ßJßI�áß�� å̧ åEåáÝ=�åá� ß¦� áÀåº�åÍßÈëb¶>åE�Î ßvß®� áÁåDßª�(âÍ çq> ß]� å̧ åEåáÝ=� å�� ç×C� à Éå·á§çJ¶=� àKàFáNßÈ� ß×ßÆ�$/%

����* å̧ åI>ß̄á¶=�Îß· ß¢�àÌße>ç« ß³á¶=ßÆ�(åÍß·å®> ß£á¶=�Îß· ß¢�àÍßÈëb¶=�åÄÉåª� àGåß��å@ ßìßá�=� à̧ áJß®ßÆ�$0%
�( æz>ßß�� àÀáEå=� ßÁÆàf ánå¢ßÆ�( æz>ßß�� àKá¿åE� ßÁáÆàf ánå¢�6> âi>ßá�ß?� å̧ åEåáÝ=� áÀåº�ãÍßÑ>åº�6å@ ßìßá�=� å��àÍßÈëb¶=ßÆ�$1%

�*âÍ ß¢åd ßQ� ßÁáÆàf ánå¢ßÆ�(âÍç̄ åU� ßÁÆàf ánå¢ßÆ�( æÁáÇàFß¶�� àKá¿åE� ßÁáÆàf ánå¢ßÆ
�* æ¼ ßÂáeåa� æ ß×A�àÌßf ßnß¢� å±åeßÇá¶=� áÀåºßÆ�æe>ß¿Èåa� à¬á¶ß?�å á�ß£á¶=� áÀåºßÆ�$2%

� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß? � ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß? � ßbá¿ å¢�åÍßM ßØçN¶= � å¥=ßÇá¾ßáÙ=�åÅ åd ßÂ� áÀåº� ç×C�àÍßÈëb¶= � àKàFáNßI � ß×ßÆ�$3%
�æÍç· àU� ȩ̀ à²�æÍç· àU�>ßJßÑ>åº� å̧ ß·àá�=� áÀåºßÆ�(æÌ> ßm�>ß«á¶ß?� å¼ß¿ß§á¶=� áÀåºßÆ�æÌßfß̄ßE�>ßJßÑ>åº�åfß̄ßFá¶=� áÀåºßÆ�>Ã¿º�6 ãb ç»ßà�ßÆ

* åÁ>ßEáÇßM
*ãÐ=ßÇ ßi� ëÊëºëd¶=ßÆ�( å¼å· ájàá�=�àÍßÈåaßÆ�$4%

� å�ßÆ �(àÍßÈëb¶= �åfß²çd¶= � å�ßÆ �(àÍßÈëb¶= � åÁ> ßjë·¶= � å�ßÆ �(àÍßÈëb¶= � åÁåe>ßá�= � å�ßÆ �(àÍßÈëb¶= � åká«ç¿¶= � å�ßÆ �$5%
�(àÍßÈëb¶=� áKàFá¿ßI� á¼ß·ßª� áKß̄å· àU�=ßcC�åÍßÉ áVë·¶=� å�ßÆ�(àÍßÈëb¶=�àÄà·á̄ ß¢� ßGßÂßdßª�àÄ àiá?ße� ßHåf àu�=ßcC� å̧ á̄ ß£á¶=
� å�ßÆ�(àÍßÈëb¶=� åÀáÈßbßÉá¶=� å�ßÆ�(àÍßÈëb¶=�å á�ß¿áÉß£á¶=� å�ßÆ�(àÍßÈb¶=�å á�ßF åQ>ß�=� å�ßÆ�(àÍßÈëb¶=� ålá?çf¶=�åfá£ ßm� å�ßÆ
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� áÊßÈábßM� å�ßÆ�àÍßÈëb¶=�å á�ßÉßNá¾àáÙ=� å�ßÆ�(àÍßÈëb¶=�å á�ßJß« çn¶=� å�ßÆ�(àÍßÈëb¶=�å á�ß¾àcàáÙ=� å�ßÆ�(àÍßÈëb¶=�å á�ß· áQëf¶=
� å�ßÆ�(àÍßÈëb¶=�å á�ß¿áÉß£á¶=�åe>ß« ámß?� å�ßÆ�(åÍßÈëb¶=� à¬ árå¾�åÐ>ßÉ ámßáÙ=�åÅ åd ßÂ� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à²� å�ßÆ�(àÍßÈëb¶=�åÌß?áfßá�=

�*åÍßÈëb¶=� à¤áE àe�> ß» åÂåb ßUß?
�*ãÐ=ßÇ ßi�>ßÃè· à²� à¤åE> ßqßáÙ=ßÆ�(åÍßÈëb¶=� àf án à¢�å á�ß· áQëf¶=ßÆ�( åÀáÈßbßÉá¶=� å¤åE> ßqß?� áÀåº� æ¤àF áqà?� ȩ̈ à²� å�ßÆ�$-,%�
�Êå«ßª� åÁ ßØ årá«ßº�>ßÃÉåª�>ßºßÆ�( å¤àF áqàáÙ=�åÍßÈåa� àOà·àM�> ßÂåb ßUß?�Êå«ßª� ß̧ åq>ß«ßº� àP ßØßM�>ßÃÉåª� æ¤àF áqà?� ȩ̀ à²ßÆ

�� å¤àF áqàáÙ=�åÍßÈåa� à¬ árå¾�> ß» åÂåb ßUß?
��*ãÐ=ßÇ ßi�>ßÃè· à²� àl=ßf áußáÙ=ßÆ� àÁ>ß¿ áißáÙ=ßÆ�* å̧ åEåáÝ=� áÀåº� ãkáß�� úÀ åi� ȩ̈ à²� å�ßÆ�$--%

�( áKç· àm�=ßcC� åbßÉá¶> ß²�à(Äß£ ßìß®�áÇß¶�> ß»ß²�(Íß·åº> ß²�ãÍßÈåa�åÄÉå«ßª�à(ÄßJ ß£ß«á¿ßº� ßGßÂácß@ßª�=âÇ áv à¢� ßHßf ßu� áÀßºßÆ�$-.%
��*> ßÂàÐáÇ ßu� ßGßÂßc�=ßcC�å á�ß£á¶=ßÆ

ژباړه:
د ديتونو کتاب

)۱( کله چ３ يو شخص بل شخص په شبه عمد قتل ووژني، پر عاقله وو باندې مغلظ ديت او 
پر قاتل کفاره ده.

)۲( د شبه عمد ديت د امام ابوحنيفه او ابو يوسف  )رحمهما اهلل( په نزد ＇لور ډوله  سل 
کلن３  لبون)دوه  بنت  ويشت  پن％ه  جونگی(،  مخاض)يوکلن３  بنت  ويشت  پن％ه  دي:  او＊ان 

جونگی(، پن％ه ويشت حق３)درې کلن３ او＊３( او پن％ه ويشت جذع３)＇لور کلن３ او＊３(.
)۳( مغلظ ديت يوازې په او＊انو ک３ راتالی شي، که له او＊انو پرته په بل شي سره د ديت د 

حکم فيصله وشي، ديت نه مغلظ کي８ي.
)۴( په خطا قتل ک３ ديت پر عاقله وو او کفاره پر قاتل باندې واجبه ده.

)۵( په خطا قتل ک３ ديت له پن％ه ډوله او＊انو ＇خه سل او＊ان دي: شل بنت مخاض، شل 
ابن مخاض، شل بنت لبون، شل حق３ او شل جذع３.

)۶( له سرو زرو ＇خه زر ديناره او له سپينو زرو ＇خه لس زره درهمه دي.
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)۷( د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل(  په نزد ديت يوازې په همدې دريو ډولونو)او＊انو، سرو زرو 
او سپينو زرو( ک３ ثابت دی. امام ابويوسف او امام محمد )رحمهما اهلل( وايي چ３ له همدې 
ډولونو ＇خه او له ِغوايانو ＇خه دوه سوه سرونه، له پسونو ＇خه زر پسونه، او له حل３ )جامو( 

＇خه دوه سوه جوړې، چ３ هره حله دوه جام３ دي)ديت کيدای شي(. 
)۸( د مسلمان او ذمي ديت سره يوشان دی.

)۹( په نفس ک３ کامل ديت دی، د پوزې په نرم９ ک３ کامل ديت دی، په ژبه ک３ کامل ديت 
دی، په ذکر ک３ کامل ديت دی. په عقل ک３،کله چ３ په سر باندې ووهل شي او عقل ي３ والړ 
شی کامل ديت دی. په ږيره ک３، چ３ کله ږيره و ايستل شي او وي＋تان بيا راشنه نشي، بشپ７ديت 
دی. او د سر په وي＋تانو او په دوو وري％و ک３ ديت دی، په دواړو سترگو ک３ ديت دی، په دواړو 
شون６و، په دواړو خصيتينو او د ＊％و په دواړو تيونو ک３ ديت دی. په هر يوه ) له يادو شويو دوه 
گونو شيانو( ک３ د ديت نيمايي دی او د دواړو سترگو په اشفارو )د ب２و د ！وک５دلو ＄ای( ک３ ديت 

دی او په يوه د هغو ک３ د ديت ＇لورمه ده.
)۱۰( د السونو او پ＋و په هره يوه گوته ک３ د ديت عشر )لسمه( ده، ！ول３ گوت３ سره برابرې دي 
او د درې بنديزه گوتو د يوه بند په پرې کولو ک３ د گوت３ د ديت ثلث )دريمه( ده. د هغ３ گوت３ 

چ３ دوه بنده لري، د گوت３ د ديت نيمايي دی.
)۱۱( په هر غاښ ک３ پن％ه او＊ان دي، د غا＊ونو واړه او غ ！ول سره برابر دي، 

)۱۲( که يو شخص د چا يو غ７ی ووهي او گ＂ه ي３ له من％ه يوسي، ！ول ديت الزمي８ي، لکه دا 
چ３ د هغه غ７ی ي３ پرې ک７ی وي، لکه الس چ３ شل شي او يا د سترگ３ رو＊نايي له من％ه 

والړه شي.
شرحه: د ديت تعريف: په عربي ژبه ک３ )ديت( چ３ ورکولو يا ادا کولو ته ويل کي８ي له «َوَدى 

القاتُل القتيَل يَِديِه ِديًة» ＇خه اخ５ستل شوی دی کله چ３ قاتل د مقتول ولي ته د نفس په بدل 
ک３ مال ورک７ي. ))دية(( په اصل ))ودٌي(( و، د کلم３ )ف( توری حذف شو، لکه )عدة( له 
)وعد( او)زنة( له )وزن( ＇خه او د )ت( توری د کلم３ په پای ک３ ورزيات شو. وروسته د هغه 
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مال لپاره چ３ د نفس په بدل ک３ ورکول کي８ي ونومول شو.
په شرعي اصطالح ک３ د شريعت له مخ３ ！اکل شوي مال ته وايي چ３ د انسان او يا دهغه د 

يوه غ７ي په بدل ک３ الزم８５ي.
او هغه ي３ له دې امله ديت نومولی دی چ３ غالبا ورکول کي８ي، ＄که د انسان نفس محترم 

دی، هغه مال چ３ د هغه په بدل ک３ الزمي８ي بايد ورک７ل شي.
ارش: د شريعت له خوا ！اکل شوی ديت دی چ３ د مادون النفس او يا د بدن د غ７و په بدل 

ک３ ورکول کي８ي.
د شبه عمد او د خطا قتل ديت: په شبه عمد ک３ ديت مغلظ او د خطا په قتل ک３ مخفف 

دی چ３ د هغه اندازه د مؤلف په متن ک３ رو＊انه شوې ده.
د هغو مالونو ډولونه چ３ په ديت ک３ ورکول کي８ي: د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل( په نزد 

له او＊انو، سرو او سپينو زرو پرته په بل جنس ک３ ديت نه ثابت８５ي.
او＊ان: سل او＊ان.
سره زر: زر ديناره.

سپين زر: لس زره درهمه.
د صاحبينو په نزد ديت په پورتنيو دريو ډولونو سرب５ره په دريو نورو شيانو سره هم اداء کي８ي: 

غوايان: سل غوايان.
پسونه: دوه سوه پسونه.

حله: دوه سوه جوړه جام３.
هغه غ７ي چ３ کامل ديت پک３ واجبي８ي: د انسان د بدن له غ７يو ＇خه د يوه گونو غ７و په له 

من％ه وړلو ک３ لکه پوزه او ژبه کامل ديت الزمي８ي، په دوه گونو غ７يو ک３ لکه دوې سترگ３، 
په ＇لور گونو غ７يو ک３، لکه ＇لور با１ه، چ３ ！ول له من％ه يووړل، شي کامل ديت الزمي８ي.

په الندې غ７يو ک３ کامل ديت الزمي８ي:
۱. نفس
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۲. پوزه
۳. ژبه.
۴. ذکر.

۵. دواړه السونه.
۶. دواړه پ＋３.

۷. دواړه سترگ３.

۸. دواړه غوږونه.

۹. دواړه شون６ې.
۱۰. دواړه ورو＄ي.

۱۱. دواړه تيونه.
۱۲. ږيره.

۱۳. د عقل زوال.
۱۴. دواړه خصيتين.

۱۵. د سر وي＋تان.
۱۶. د دواړو سترگو با１ه.

۱۷. د دواړو السونو گوت３.
۱۸. د دواړو پ＋و گوت３.

د دوه گونو غ７يو يا تر هغو د زياتو ديت 

هغه غ７ي چ３ په انسان ک３ دوه دي، لکه دوه سترگ３ د هغو پر نقصان باندې بشپ７ ديت دی او 
له هغو ＇خه د هرې يوې په نقصان باندې د ديت نيمايي الزمي８ي.

هغه غ７ي چ３ په انسان ک３ ＇لور دي، لکه د سترگو د ب２و ب５خونه په هر يوه د هغو ک３ د ديت 
ربع الزمي８ي.

په هره يوه گوته ک３ د ديت ُعشر دی او ＇رنگه چ３ د الس او پ＋و گوت３ د جال استعمال لپاره 
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دي، نو له يوه جنس ＇خه نه شميرل کي８ي.
په هرغاښ ک３ د يوه بشپ７ ديت شلمه برخه واجبي８ي.

د غ７يو د منفعت له من％ه تلل: 

د يوه غ７ي د منفعت په له من％ه تللو ک３ د هغه غ７ي بشپ７ ديت الزمي８ي، ＄که دا غ７ی داس３ 
وگر＄５ده لکه چ３ په  بشپ７ه توگه له من％ه تللی وي.

۱_ ديت لغتاً او اصطالحا تعريف ک７ئ.
۲_ په قتل خطا او شبه عمد ک３ له او＊انو ＇خه د ديت اندازه بيان ک７ئ.

۳_ د ديت اندازه په پن％و ډولونو ک３ پرته له او＊انو بيان ک７ئ.
۴_ په الندې صورتونو ک３ د ديت اندازه بيان ک７ئ:

الف: د يوه الس پرې کول.  ب: د دوو غا＊ونو ايستل.
۵_ د هغ３ گوتي چ３ درې بنده لري او هغ３ گوت３ چ３ دوه بنده لري، د يوه بند په پرې کولو 

ک３ د ديت اندازه په جال،جال توگه ＇رگنده ک７ئ. 
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＇لورم لوست 

د سر زخمونه او نور مسايل

سر د حواسو مجمع ده او مخ ته هم شريعت عزت ورب＋لی دی، په حديث ک３ د تاديب لپاره 
د مخ له وهلو ＇خه منعه شوې ده، له همدې امله اسالمي شريعت هم د انسان په بدن ک３ د 
مخ او سر د ارز＊ت له مخ３ جال احکام تشريع ک７ي دي چ３ په دې لوست ک３ د سر د ！پونو 

احکام او ＄ين３ نور مسائل لولو.
��)1�(àÍß£ åu>ßFá¶= ßÆ��)0(àÍßÉåº=çb¶=ßÆ��)/�(àÍß£åº=çb¶=ßÆ�).�(àÍ ßqåe>ßá�=�)-�6ãÌßf ßnß¢� àT> ßR ën¶=ßÆ�$-%

*àÍçº áÛ=ßÆ�)-,�àÍß·ë̄ß¿àá�= ßÆ�)5�àÍßå�>ßá�=ßÆ�)4�àÍ ßV åuÇàá�=ßÆ –�3� à±> ßVá» ëj¶=ßÆ�)2�(àÍßå� ßØßJàá�=ßÆ
� ßÁÆàa�>ßºß�Æ�( åT> ßR ën¶=�åÍçÉå̄ßE� å�� ßt> ßrå®� ß×ßÆ�(= âb á» ß¢� áKß¾>ß²�=ßcC� àt> ßrå̄á¶=�åÍ ßV åuÇàá�=�Êå«ßª�$.%

��* æ¹áb ß¢�àÍßºÇ à³ àU�>ßÃÉå«ßª�åÍ ßV åuÇàá�=
�åÍß·ë̄ß¿àá�=� å�ßÆ�(åÍßÈëb¶=� àf án à¢�åÍßå�>ßá�=� å�ßÆ�(åÍßÈëb¶=�åf án à¢� à¬ árå¾�â@ ßì ß]� áKß¾>ß²�=ßcC�åÍ ßV åuÇàá�=�Êå«ßª�$/%

*åÍßÈëb¶=� àOà·àM�åÍçº áÛ=� å�ßÆ�(åÍßÈëb¶=�åf án à¢� à¬ árå¾ßÆ�ãf án à¢
��*åÍßÈëb¶=�>ßNà·àM�> ß»åÃÉå«ßª� åÁ>ßJß«åÑ> ßQ�ÊÃª� áLßdß«ß¾� áÁåDßª�(åÍßÈëb¶=� àOà·àM�åÍß«åÑ>ßá�=� å�ßÆ�$0%

�>ßÃß£ ßìß®� áÁåCßÆ�(ÍßÈëb¶=� à¬ árå¾�>ßÃÉå«ßª� ë¬ ß³á¶=� ß¤ßº�>ßÃß£ ßìß®� áÁåCÆß(åÍßÈëb¶=� à¬ árå¾�åbßÉá¶=� å¤åE> ßqß?� å�ßÆ�$1%
*¹b¢�ÍºÇ³U�Ìa>Èh¶=��Æ�(åÍßÈëb¶=� à¬ árå¾� ë¬ ß³á¶=ßÆ� å¤åE> ßqßáÙ=�Êå«ßª�( åb å¢> çj¶=� å¬ árå¾� ß¤ßº

��* æ¹áb ß¢�àÍßºÇ à³ àU�åÌ ßbåÑ=çh¶=� å¤àF áqàáÙ=� å�ßÆ�$2%
�* æ¹áb ß¢�àÍßºÇ à³ àU�àÄàJ ßV åq� á¼ß·á£àI� ß��=ßcC�åÄå¾> ßjå¶ßÆ�åÅåfß²ßcßÆ�ëå� çr¶=�å á�ß¢� å�ßÆ�$3%

ژباړه:
۱_ د سر او مخ ！پونه لس ډوله دي:

۱. حارصه )هغه زخم چ３ پوستکی و－روي )داغ جوړ ک７ي(.  
۲. دامعه )چ３ وينه ور＇خه را ＊کاره شي او ونه بهي８ي(.  
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۳. داميه )چ３ له هغه ＇خه وينه روانه شي(.
۴. باضعه )چ３ پوستکی پرې ک７ي(.

۵. متالحمه )چ３ غو＊ه غو＇ه ک７ي(.  
۶. سمحاق ) هغه نازک پوستکي ته ورسي８ي چ３ د غو＊３ او د سرد ه６وکي تر من＃ دی(. 

۷. موضحه )چ３ د سره６وکي ته ورسي８ي او هغه ＊کاره ک７ي(.  
۸. هاشمه )چ３ ه６وکی مات ک７ي(.

۹. منقله )چ３ ه６وکی وروسته له ماتولو له خپل ＄ای ＇خه انتقال ک７ي(. 
ته  او هغه ＄ای  ت５ر شي  له ه６وکي ＇خه  يعني  ته ورسي８ي  )بيخ(  ام  دماغ  د  أمه )چ３   .۱۰

ورسي８ي چ３ هلته ماغزه دي(.
۲_ که موضحه ！پ قصدي وي، په هغ３ ک３ قصاص شته. د مخ او سر په نورو ！پونو ک３ 

قصاص نشته. له موضح３ په کمو )زخمونو( ک３ د عادل پريک７ه ده.
۳_ په موضحه ！پ  ک３، که په خطا سره وي، د ديت شلمه برخه ده، په هاشمه ک３ د ديت 
لسمه برخه ده. په منقله ک３، د ديت لسمه او د لسم３ نيمايي ده، په أمه ک３ د ديت در４مه 

برخه ده.
۴_ په جائفه)هغه زخم چ３ جوف ته ورسي８ي(ک３ د ديت در４مه برخه ده که چيرې جائفه بل３ 

خوا ته ت５ره شي، نو هغه دوه جائف３ دي، ديت ي３ د يوه ديت دوه ثلثه دی.
۵_ د الس په －وتو ک３ د ديت نيمايي دی. که －وت３ له ورغوي سره پرې ک７ي، په هغه )دواړو( 
ک３ د ديت نيمايي دی. که هغه له نيم م７وند سره پرې ک７ي، نو په －وتو او ورغوي ک３ د ديت 

نيمايي دی او له هغه ＇خه په زيات ک３ د منصف فيصله ده.
۶_ په اضافي －وته ک３ د عادل حکم دی.

۷_ د ماشوم په ستر－و، ذکر او ژبه ک３ چ３ روغتيا ي３ معلومه نه وي، د عادل حکم دی.
شرحه: 

د شجاج )د سر او مخ ！پونو( تعريف: شجاج په لغت ک３ د شجه جمع ده او هغه د سر او مخ 

！پي ک５دلو ته وايي او جراحت ترهغه عام دی، د ！ول بدن په ！پونو ي３ اطالق کي８ي، شجاج او 
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جراحت  د اصطالح له مخ３، همدا معنی لري.
د شجاج ډولونه: شجاج په لس ډوله دی، که په پوستکي )خاپ يا داغ( من＃ ته راشي ب３ 

له دې چ３ وينه ＊کاره شي، هغه ته )حارصه( وايي. که وينه ＊کاره شي، خو بهر ته راونه 
پوستکی ＇يري شي هغه  که  ده،  )داميه(  وينه جاري شي هغه  که  بولي.  )دامعه(  و＄ي هغه 
)باضعه( او که غو＊ه غو＇ه ک７ي هغه )متالحمه(، که د ه６وکي او غو＊３ تر من＃ پردې ته 
ورسي８ي، هغه )سمحاق(. که په خپله ه６وکي ته ورسي８ي هغه)موضحه(، که ه６وکی مات 
ک７ي هغه)هاشمه(، که ه６وکی له ماتولو وروسته له خپل ＄ای ＇خه و＊وروي، هغه منقله او 

که له ه６وکي ت５ر شي دماغ ته ورسي８ي هغه په )أمه( سره نوموي.
له  ک３  من＃  په  جزا  او  د جرم  قصاص  وويل  مو  لکه ＇رن／ه چ３  په شجاج ک３ قصاص: 

مساوات ＇خه عبارت دی او ياد شوی مساوات يوازې په موضحه ک３ ممکن دی، او په نورو 
！پونو ک３ د جرم او جزا په من＃ ک３ د توپير او مغايرت احتمال ډ４ر دی، نو په غ５ر موضحه ک３ 

قصاص نه الزمي８ي.
د شجاج تاوان: د سر او مخ په شپ８و ډولونو: حارصه، دامعه، داميه، باضعه، متالحمه او 

سمحاق ک３ د منصف پريک７ه الزمي８ي. په نوروډولونو ک３ ارش مقدردی چ３ په متن ک３ ي３ 
بيان شوی دی. 

د منصف پريک７ه: د انصاف پريک７ه د ！پونو له هغه مالي تاوان ＇خه عبارت دی چ３ د شريعت 

له خوا په هغو ک３ کوم تاوان ！اکل شوی نه وي، د نفس په بدل ک３ ！اکل شوي تاوان ته ديت 
وايي او د بدن د کوم غ７ي او يا زخم په بدل ک３ ！اکل شوي تاوان ته ارش وايي، خو ديت او 

ارش کله، کله د يو بل په ＄ای استعمالي８ي.
د منصف د پريک７ې د ！اکلو ＇رن／والی: عادل شخص چ３ په طبابت او د ！پونو په ارشونو 

ک３ د تجرب３ ＇＋تن وي، هغه په خپله قاضي وي او يا د قاضي له خوا －ومارل شوي شخص 
وي، په کوم زخم ک３ چ３ د انصاف پريک７ه الزمه شوي وي، هغه له هغه زخم سره پرتله کوي 

چ３ ارش پک３ الزم شوی وي او د هغه په تناسب ورته تاوان ！اکي.
جايفه: هغه زخم ته وايي چ３ جوف ته ورسي８ي، که  هغه د نس جوف )من＃(وي او که د سين３، 
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جايفه له شجه ＇خه جال او ＄ان／７ی زخم دی چ３ حکم ي３ په متن ک３ واضح شوی دی.
د الس د －وتو ديت: د يوه الس په ！ولو －وتو ک３ د ديت نيمايي برخه ده، نو په يوه －وته ک３ 

لس او＊ان دي، او په پن％و －وتو ک３ د ديت نيمايي برخه پن％وس او＊ان کي８ي.
په ورغوي ک３ －وت３ اصل دی، ＄که په هغو نيول ترسره کي８ي، له همدې امله حنفي علماوو 
رحمهم اهلل ويلي دي: په هغه صورت ک３ چ３ الس پرې شي، د هغه د ديت اندازه په الس 
ک３ د موجودو پرې شويو －وتو د ديت په اندازه ده، که په الس ک３ يوه －وته وه، که دوه او که 

درې)نورې －وت３ مخک３ له من％ه تلل３ وي( ديت د هغو －وتو په اندازه الزمي８ي.
که له ورغوي او －وتو سره م７وند هم پرې شي د ورغوي او پن％و －وتو لپاره د ديت نيمايي دی 

او د م７وند لپاره يوازې د عدل حکومت الزمي８ي.
د ماشوم د ＄ينو ！پونو پيژندل: که د ماشوم د ＄ينو ！پونو د اغيز پيژندنه ناممکنه شي، په هغو 

ک３ د انصاف پريک７ه الزمي８ي. مثال که د ماشوم ستر－ه زخمي شي او روغتيا او ناروغتيا ي３ 
＇ر－نده نه وه، ＄که چ３ ماشوم خپل حالت نشي بيانوالی، نو د انصاف پريک７ه الزمي８ي.

د ذ کر د روغتيا پ５ژندل په حرکت ورکولو او د ژب３ په تلفظ سره کي８ي او ماشوم دغس３ ازموينه 
نشي تر سره کوالی.

۱. د سر او مخ د لس －ونو ！پونو نومونه واخلئ او تعريف ي３ ک７ئ.
۲. موضحه د عمد او خطا په صورت ک３ ＇ه حکم لري؟

۳. په منقله، أمه او جائفه ک３ د ديت ＇ومره برخه الزمي８ي؟
۴. يوه شخص په خطا سره د بل چا الس پرې ک７ او مخک３ له دې چ３ روغ شي، هغه ي３ په 

خطا م７ ک７، ＇ومره ديت واجبي８ي؟
۵. ديت، ارش او د انصاف پريک７ه له يو بل سره پرتله ک７ئ؟

۶. د انصاف پريک７ه ＇ن／ه ！اکل کي８ي؟
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پن％م لوست

د ！ول بدن  زخمونه 

د سر او مخ له ！پونو سربيره که په بدن ک３ نور ！پونه رامن％ته شول، د هغ３ حکم به ＇ه وي؟ 
په دې لوست ک３ د دې پو＊تن３ ＄واب او د قصاص د ديت اړوند نور احکام تر بحث الندې 

نيول کي８ي.
�(åÍßÈëb¶=� å��åÍ ßV åuÇàá�=� àpáeß?� ß̧ ß]ßa�(åÄ åiá?ße� àfá£ ßm�áÆß?�àÄà·á̄ ß¢� ßGßÂßdßª�âÍ ßV åuÇàº� âØ àQße� çS ßm� áÀßºßÆ�$-%

��å*ÍßÈëb¶=� ß¤ßº�åÍ ßV åuÇàá�=� àpáeß?�åÄáÉß·ß£ßª�àÄàº ßØß²�áÆß?�(àÅ àf ßrßE�áÆß?�(àÄ à£áß�� ßGßÂßc� áÁåCßÆ
�ÄÉª� ßt> ßrå®� ß×ßÆ�( àpáeßáÙ=�> ß»åÃÉå«ßª�(> ßÃåFá¿ ßQ� ß�C�Ïßf á]à?� áKç· ànßª� æ̧ àQße� ß¤àF áqà?� ß¤ ßìß®� áÀßºßÆ�$.%

*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢
��* àpáeßáÙ=� ß�ß̄ ßi�Ïßf á]à?� áKßJßFß¿ßª� æ̧ àQße� çÀ åi� ß¤ß·ß®� áÀßºßÆ�$/%

�ßbá¿ å¢� àpáeßáÙ=� ß�ß̄ ßi�àfá£ çn¶=�KF¾Æ�ãfßMß?�>ßß�� ß°áFßÈ�áß�ßÆ� áKß» ßVßJá¶>ßª�âÍ çR ßm� âØ àQße� çS ßm� áÀßºßÆ�$0%
�* åGÉåF çì¶=�àÌßf áQà?�åÄáÉß· ß¢�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�(åß�ßáÙ=� àpáeß?�åÄáÉß· ß¢�6 ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?

��*ß?ßá�ßÈ�ÎçJ ßU�àÄá¿åº� çsßJá̄ àÈ�áß��âÍ ßU=ßf åQ� âØ àQße� ß\ßf ßQ� áÀßºßÆ�$1%
* åbßÉá¶=� àpáeß?� ß�ß̄ ßißÆ�(àÍßÈëb¶=�åÄáÉß·ß£ßª�åÐáà�á¶=� ß̧ áFß®�àÄß·ßJß®� ç¼àM�(â@ ßì ß]� æ̧ àQße�ßbßÈ� ß¤ ßìß®� áÀßºßÆ�$2%

� ßG ßQßÆ� æpáeß?� ȩ̀ à²ßÆ�* å̧ åI>ß̄á¶=� å¹>ßº� å��àÍßÈëb¶>ßª�(æÍßÃáF ànåE� àt> ßrå̄á¶=�åÄÉåª� ß�ß̄ ßi�æb á» ß¢� ȩ̀ à²ßÆ�$3%
��* å̧ åI>ß̄á¶=� å¹>ßº� å��ßÇ àÃßª� åXá· èr¶>åE

��*ß�å¿ åi� åP ßØßM� å��åÄå¶>ßº� å��àÍßÈëb¶>ßª�= âb á» ß¢�àÄß¿áE=� àHßáÙ=� ß̧ ßJß®�=ßcåC ßÆ�$4%
��*åÄåJß·å®> ß¢�Îß· ß¢� à±çb ßràÈ� ß×ßÆ�(åÄå¶>ßº� å�� ßÊåÃßª�Êå¾>ßá�=�>ßÃåE� ßßß�á¢=�æÍßÈ>ß¿ åQ� ȩ̀ à²ßÆ�$5%

��*åÍß·å®> ß£á¶=�Îß· ß¢�àÍßÈëb¶=�åÄÉåªßÆ�(ã@ ßì ß]� åÁÇà¿áßá�=ßÆ�(ëå� çr¶=� àb á» ß¢ßÆ�$-,%�
�àÄàJßÈ åbßª� ãÁ> ßjá¾C� ß́ å¶ ßdåE� ß¬å·ßJßª�(=âf ßR ßU� ß¤ ßußÆ�áÆß?�(ß�å»å· ájàá�=� å°Èåf ß{� å��=âfáÒåE�ßfß« ßU� áÀßºßÆ�$--%�

��åÄå¶>ßº� å��>ßÃà¾> ß» ßvßª�ãÍ ß»ÉåÃßE�ÄÉåª� ß¬å·ßI� áÁåCßÆ�(åÄåJß·å®> ß¢�Îß· ß¢
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�Îß· ß¢�àÍßÈëb¶>ßª�Gì£ª� æÁ> ßjá¾C�Îß· ß¢� ß�ß̄ ßjßª�>âE=ßhÉåº�áÆß?�(>â¿ ßmáÆße� å°Èåf çì¶=� å�� ß¥ßf ámß?� áÁåCßÆ�$-.%�
��åÄåJß·å®> ß¢

�*åf ßRßá�=� å¤ åu=ßÆßÆ�åfáÒåFá¶=�åfåª> ßU�Îß· ß¢�ßÌße>ç«ß²� ß×ßÆ��
��* áÀ ß» ávßÈ�áß�� ãÁ> ßjá¾C�> ßÃÉåª� ßG åìß£ßª�åÄ å³á·åº� å��=âfáÒåE�ßfß« ßU� áÀßºßÆ�$-/%

� áK^ß«ß¾ �>ßº � àÀ ß» ávßÈ � ß×ßÆ �( áKßºßbß² �áÆß? �> ßÂåbßÉåE �(àÍçE= çb¶= � áKßÒ å{ßÆ �>ßå� � ãÀåº> ßu � àGå²=çf¶=ßÆ �$-0%
��> ßÃåFß¾ßdåE�áÆß?�> ßÃå· áQåfåE

�* áÀ ß» ávßÈ�áß�� ãÁ> ßjá¾C�åÄåE� ßG åìß£ßª�( å°Èåf çì¶=� å�� áKß¶>ßE�áÆß?� áKßM=ße� áÁåDßª�$-1%
�> ßÂåbßÉåE� áKßE> ßqß?�>ßå�� ãÀåº> ßu� àbåÑ>ß̄á¶= ßÆ�*> ßÃå· áQåe�áÆß?�> ßÂåbßÉåE� áKßE> ßqß?�>ßå�� ãÀåº> ßu� à°åÑ> çj¶=ßÆ�$-2%

��*> ßÃå· áQåe� ßÁÆàa
��*> ß»åÃáÉß· ß¢� àÁ> ß» çv¶>ßª� ã°åÑ> ßi�àÄß£ßº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(Ó{Æ�>ßå�� ãÀåº> ßu�ßÇ àÃßª�=âe> ßìå®�ßa>ß®� áÀßºßÆ�$-3%

ژباړه
)۱( که چا يو س７ی په موضحه ！پ ！پي ک７، چ３ عقل ي３ زايل شو او يا ي３ د سر وي＋تان توی 
شول، د موضحه زخم تاوان)د عقل او يا وي＋تانو( په ديت ک３ داخل دی. او که اوريدل، ليدل، 
او يا خبرې کول ي３ له من％ه والړل، نو پر ده باندې د موضح３ د زخم له تاوان سره بشپ７ ديت 

الزمي８ي.
)۲( که چا د کوم شخص －وته پرې ک７ه او تر＇ن， ي３ بله －وته شله شوه، نو په دواړو ک３ ارش 

واجبي８ي او د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( په نزد پک３ قصاص نشته.
)۳( که ＇وک د چا غاښ وباسي او پر ＄ای ي３ بل غاښ راشين شو، ارش )ديت( ساقطي８ي.

)۴( او＇وک چ３ يو شخص پر سر ！پي ک７ي، بيا هغه ！پ جوړ شي، د ！پ کوم اثر پات３ نشي 
او د زخم پر＄ای وي＋تان راشنه شول، نو د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل(  په نزد ديت ساقطي８ي، 
ابويوسف )رحمه اهلل( وايي چ３ د هغه د درد لپاره ارش دی او امام محمد )رحمه اهلل( وايي: 

پرهغه باندې د ډاکتر مزدوري)ل／＋ت( ده.
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)۵( که يوه شخص بل ＇وک ！پي ک７، له هغه ＇خه قصاص نه اخ５ستل کي８ي، تر＇و چ３ 
)زخم( جوړ شي.

)۶( او چا چ３ د يوه شخص الس په خطا پرې ک７، او مخک３ له دې چ３ روغ شي، هغه ي３ 
م７ ک７، پر هغه يو ديت دی، او دالس ارش ور＇خه ساقطي８ي.

)۷( هر قصدي جنايت چ３ قصاص ي３ د شبه３ په سبب ساقط شي، ديت ي３ د قاتل په مال 
ک３ الزمي８ي. هر هغه مال چ３ د سول３ په سبب واجب شي هغه د قاتل له مال ＇خه اداء 

ک８５ي.
)۸( او کله چ３ پالر خپل زوی ووژني، نو ديت ي３ پر پالر باندې د پالر له مال ＇خه د دريو 

کالو په موده ک３ الزمي８ي.
)۹( هر هغه جنايت چ３ جنايتکار پرې اقرار وک７ي، ديت ي３ د جنايتکار په مال ک３ دی او پر 

عاقل３ باندې نه شم５رل کي８ي.
)۱۰( د صغير او ليوني قصدي )جنايت( خطا －２ل کي８ي، او په هغه ک３ پر عاقله باندې ديت 

دی.
)۱۱( که چا په الره ک３ ＇اه وکيندله، يا ي３ په الره ک３ تي８ه کي＋وده او يو انسان پرې تلف شو، 
نو د هغه ديت د هغه پر عاقله باندې واجبي８ي، او که په هغ３ )＇اه( ک３ ＇اروی تلف شي، د 

هغه تاوان د ＇اه کنونکي په مال ک３ دی.
پر چا  او  ناوه راويستله،  ته  يا ي３ الرې  او  په الره ک３ ＇پره جوړه ک７ه  )۱۲(که کوم شخص 
ولويده، او م７ ي３ ک７، ديت ي３ د هغه پر عاقله باندې واجبي８ي. د ＇اه په کيندونکي او د تي８ي 

په اي＋ودونکي کفاره نشته.
)۱۳( که چا په خپل ملکيت ک３ ＇اه وکيندله او کوم انسان پک３ ولويد او م７ شو، پر هغه 

باندې تاوان نه الزمي８ي.
)۱۴( که کوم ＇اروي ＇وک تر پ＋و الندې ک７، يا ي３ چا ته په السونو زيان ورساوه او يا ي３ پرې 
خوله ول／وله، نو پر حيوان سپور شخص ي３ ضامن دی)بايد تاوان ورک７ي( او د لک９ او يا د 
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وروستيو پ＋و په لغتو وهلو سره پر هغه  تاوان نشته.
)۱۵( که حيوان په الر ک３ خوشايي او يا بول３ وک７ي او د هغه په سبب انسان له من％ه والړ شي، 

پر سپرل９ سپور شخص ضامن نه دی.
)۱۶( د حيوان بيونکی د هغه شي ضامن دی چ３ حيوان هغه د مخ３ يا شا په پ＋ه زيانمن 
ک７ي. او د حيوان را＊کونکی )کش کوونکی( د هغه شي ضامن دی چ３ د حيوان د مخ３ په 

پ＋ه ل／ي８ي نه د شا په پ＋ه.
تر پ＋و  )۱۷( د ＇ارويو د ليک３)قطار( را＊کونکی د هغه شي ضامن دی چ３ ＇اروي ي３ 
الندې ک７ي او که له هغه سره د شا له لوري مل／ری ＇ارونکی وي، نو تاوان ي３ پر دواړو دی.

شرحه:
د هغه ！پ حکم چ３ له امله ي３ دوه شيان له من％ه والړشي: که چا يو ＇وک په موضحه 

！پ داس３ ！پي ک７چ３ له امله ي３ د هغه عقل او وي＋تان په ！وليزه تو－ه له من％ه والړل، په دې 
صورت ک３ د عقل او يا وي＋تانو لپاره يو ديت واجبي８ي او د موضحه ديت پک３ شاملي８ي، خو 
که د موضحه ！پ له امله ليدل او يا اوريدل له من％ه والړل، د موضحه ديت د ليدلو يا اوريدلو 

له ديت سره يو ＄ای الزمي８ي.
په دې اړه قاعده دا ده: کله چ３ په يوه غ７ي ک３ جنايت رامن％ته شي او په هغه غ７ي ک３ 

دوه نور شيان له من％ه يوسي )لکه موضحه ！پ چ３ عقل او يا د سر وي＋تان له من％ه يوسي(، 
نو ل８ ارش په ډ４ر ک３ داخلي８ي، او که اثر ي３ په دوو نورو غ７و ک３ ＇ر－ند شي )لکه موضحه 
！پ چ３ ليدل او اوريدل له من％ه يوسي( که جنايت خطا وي، نو په ديت ک３ ي３ تداخل نه 
رامن％ته کي８ي، که په قصد وي د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( په نزد د ！ولو لپاره مال الزمي８ي او 
په هي＆ يوه ک３ هم قصاص نشته، د صاحبينو په نزد د هغه ＄ای لپاره چ３ په هغه ک３ جنايت په 
نيغه )مستقيما( رامن％ته شوی وي، قصاص الزمي８ي او د هغه ＄ای لپاره چ３ په غير مستقيم 

ډول زيانمن شوی وي، ديت الزمي８ي.
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دغه قاعده سره له تفصيله د －وت３ د پرې کولو په هغه ＄ای ک３ چ３ د يوې －وت３ د پرې کولو 
تر ＇ن， بله －وته شله شوې وي، پل３ شوې ده، نو د امام صاحب په نزد د دواړو لپاره ارش 
الزمي８ي او د صاحبينو په نزد د پرې ک７ل３ شوې －وت３ لپاره قصاص او د شل３ －وت３ لپاره ارش 

الزمي８ي.
د هغه ايستل شوي غاښ حکم چ３ پر ＄ای ي３ بل غاښ راشين شوی وي: که ＇وک د 

چا غاښ وباسي او د هغه پر ＄ای بل غاښ را شين شي، نو د امام ابو حنيفه رحمه هلل په نزد د 
غاښ ديت ساقطي８ي او د صاحبينو )رحمهما اهلل( په نزد ديت نه ساقطي８ي، ＄که چ３ جنايت 
د ديت د وجوب باعث －ر＄يدلی دی  او د دويم غاښ را！وک５دل د اهلل تعالی له خوا نوی نعمت 

دی چ３ ديت نه ساقطوي.
امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( فرمايي: په دې ＄ای ک３ جنايت معناً زايل شوی دى، ＄که چ３ 

د ديت وجوب د منفعت د فوت ک５دلو په وجه و، خو کله چ３ بل غاښ راو！وکيد، منفعت پر 
خپل ＄ای پات３ شو او د بل غاښ په را ！وک５دلو منبت فاسد نه شو، نو نه د هغه منفعت فوت 

شوی او نه ي３ زينت له من％ه تللی دی.
د سر هغه زخم چ３ په بشپ７ه تو－ه جوړ شي او کومه ن＋ه ي３ پات３ نشي: د ！پونو بدل که 

هغه د منصف پريک７ه وي او که ارش، د زخم له رغيدو وروسته ！اکل ک８５ي او که په زخم ک３ 
د ！پي ک５دو هي＆ ن＋ه پاتي نشي، د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل(  په نزد تاوان ساقطي８ي، ＄که 
تاوان د هغه عيب او داغ لپاره دی چ３ په زخم پات３ کي８ي او په هغه صورت ک３ چ３ د زخم 
هي＆ ن＋ه پات３ نشي او يوازې درد ي３ پات３ وي، نو په دردونو ک３ مالي تاوان نشته، لکه په اتفاق 

سره چ３ په ＇پي７ه وهلو ک３ مالي تاوان نشته.
د امام ابويوسف )رحمه اهلل(  په نزد بايد د دردونو لپاره ＇ه ورک７ل شي او د امام محمد )رحمه 

اهلل(  په نزد د ناروغ９ د ل／＋تونو تاوان د طبيب اجوره او دوا ورته ورکول کي８ي.
د ！پونو قصاص يوازې د زخمونو له رغ５دلو وروسته رامن％ته کي８ي: ＄که ممکنه ده چ３ 

قتل د مرګ سبب شي او په هغه صورت ک３ په نفس ک３ قصاص دی، نو د ُموَجب له تعيين 
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＇خه مخک３ بايد قصاص وا نه خيستل شي.
پرقاتل او عاقله باندې د ديت د وجوب بيان: هر هغه قصدي قتل چ３ قصاص پک３ د 

شبه３ له امله ساقط شي، مثال: پالر خپل زوی قتل ک７ي، يا لس کسه يو تن په قتل ورسوي 
چ３ يو ي３ پالر وي. په دې صورت ک３ ديت د قاتل له ماله وي چ３ په دريو کلونو ک３ اداء 

کي８ي.
کله چ３ ديت د سول３ يا اقرار په کولو واجب شي، هغه هم د قاتل له مال ＇خه دی او فورا 

اداء کي８ي.
اْلَعاِقلَُة َعْمًدا َوَال َعْبًدا َوَال  له ابن عباس رضی اهلل عنهما ＇خه روايت شوی دی: )َال تَْعِقُل 
ُصْلًحا َوَال اْعتَِراًفا(۱ پرعاقله هغه تاوان نشته چ３ د عمد جنايت، دغالم جنايت، سول３، او 

اقرارله امله الزم شوی وي.
د ماشوم او ليوني جنايت: که کوم نا بالغ تن يا کوم ليوني په قصد سره ＇وک وواژه، د دوی 

عمد هم خطا －２ل کي８ي، نو په هغه ک３ قصاص نه واجبي８ي، بلک３ پرعاقله وو باندې ي３ ديت 
دی او تر ＇ن， ي３ د مقتول له ميراث ＇خه هم نه محرومي８ي، ＄که له ميراثه محروميدل يو 

ډول عقوبت دی او دوی دواړه د سزا اوعقوبت وړ نه دي.
په الرو ک３ جنايت: که چا په عامه الره ک３ ＇اه وکيندله، يا ي３ کومه تي８ه ک５＋ودله چ３ له امله 

ي３ کوم  انسان تلف شو، نو ديت ي３ د هغه شخص پر عاقله باندې دی او که په هغه سره مال 
له من％ه والړ شي د هغه تاوان پر خالف کار شخص دی.

＄که عاقله شرعاً د مالونو د اتالف تاوان پر غاړه نشي اخ５ستالی.
په الره ک３ د مضرو شيانو لکه لر－５و، خس او خاشاکو او نورو شيانو د غور＄ولو حکم، لکه 

په الر ک３ د تي８ې د ا４＋ودلو په شان دی.
په پورتنيو تيري کوونکو اشخاصو باندې د قتل کفاره نه الزمي８ي.

که چا په خپل ملکيت )جايداد( ک３ ＇اه کيندل３ وه او يا ي３ تي８ه اي＋３ وه او له امله ي３ کوم 
شخص يا مال تلف شو، په هغه ک３ کوم تاوان نه الزمي８ي.

۱. أخرجه في الموطا رواية محمد بن حسن الشيباني باب دية العمد.
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د ＇اروي جنايت: له کومو شيانو ＇خه چ３ ＄ان ساتنه ممکنه نه وي، په هغو ک３ ضمان او 

تاوان هم نشته او له کومو شيانو ＇خه چ３ اجتناب ممکن وي او د يو چا له خوا په ت５ري کولو 
سره رامن％ته شي په هغو ک３ تاوان الزمي８ي.

نو که چيرې د يو چا سورل９ د ت， په حالت يو ＇وک ترپ＋و الندې ک７ او يا ي３ په سر ووهي 
او هغه تلف شي او يا پرې خوله ول／وي، په دې صورتونو ک３ پر سورل９ سپور شخص ضامن 
او تاوان ورکوونکی دی، ＄که چ３ ＄ان ساتنه ور＇خه ممکنه وه او که چيرې د يوه سپاره 
شخص سورل９ د ت， په حال ک３ يو ＇وک د شا له لوري په لغته او يا په لک９ باندې ووهي، 

نوضمان)تاوان( په ک３ نشته، ＄که د ت， په حال ک３ ور＇خه مخنيوي ممکن نه دی.
همدا شان که سپرل９ په الره ک３ خوشايان او بول３ وک７ي او پر هغه باندې ＇وک و＊وي８ي او 

زيان ورته ورسي８ي، نو تاوان نه لري.
خو که سپرل９ ي３ په الره ک３ ودروله او داس３ پ５＋ه رامن％ته شوه، بيا تاوان لري، ＄که په دې 

صورت ک３ ت５ری د ده له لورې شوی دی.
که چا يو ＇اروی روان ک７ی و، دی ي３ تر شا روان و او ＇اروي ＇وک د مخ３ او يا د شا د پ＋３ 
الندې ک７ او هغه م７ شو، نو بيوونکی ضامن دی، ＄که دغه کار د ده د نظر الندې ترسره شوی 

دی چ３ له هغه ＇خه ډډه کول ممکن و. 
که يو چا د ＇اروي جلب نيولی و او مخ لور ته ي３ راکاږلو او د مخ３ په پ＋ه ي３ ＇وک هالک 

شو، بيوونکی ي３ ضامن دی.

زده کوونکي دې د مو！ر او د اب３ )سپرل９( په وسيله د انسان او ＇اروي تلف ک５دل پرتله ک７ي 
او د هغه د حکم په اړه دې خپل نظر ＇ر－ند ک７ي.
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۱. د هغه زخم په اړه قاعده ＇ه ده چ３ له امله ي３ دوه شيان تلف شي؟ دغه قاعده سره له 
اتفاقي او اختالفي مواردو د مثالونو په ترڅ ک３ ＇ر－نده ک７ئ.

۲. که ＇وک د يو چا غاښ له من％ه يوسي او د هغه غاښ په ＄ای بل غاښ رواخيژي، د امام 
صاحب او صاحبينو)رحمهم اهلل( په نزد ＇ه حکم لري؟ د دواړو خواوو دليلونه وليکئ.

۳. كه د سر ！پ په ！وليزه تو－ه روغ شي او هي＆ ن＋ه ي３ پات３ نشي، د احنافو د دريواړو امامانو 
)رحمهم اهلل( په نزد ＇ه اثر پرې مرتبي８ي؟ او ول３؟

۴. په الندې صورتونو ک３ کوم ديت د قاتل له مال ＇خه او کوم پرعاقله باندې دی؟
�tعمد قتل چ３ قصاص پک３ د شبه３ له وج３ ساقط شي.

�tهغه ديت چ３ د سول３ په وجه الزمي８ي.

�tهغه ديت چ３ د اقرار په سبب الزمي８ي.
�tهغه ديت چ３ د ماشوم او يا ليوني د ک７نو له امله الزمي８ي.

�tپه سبب سره قتل.
۵. که يو ＇وک په الر ک３ تي８ه کي８دي، يا ناکاره توکي واچوي، او په هغه باندې کوم شخص يا 

مال تلف شي، ＇ه اثر پرې مرتبي８ي؟
۶. د ＇اروي جنايت په داس３ حالت ک３ چ３ ＇وک پرې سپور وي، يا ي３ د شا له خوا بيايي 

او يا ي３ مخ３ ته راکاږي، ＇ه حکم لري؟
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شپ８م لوست

د ديوال لويدل، ！کر، د جنين ديت او د قتل کفاره

د انسان پر بدن باندې د ＄ينو جناياتو لکه د کوږ ديوال راپريوتل، ！کر او په جنين باندې د مور په 
－ي６ه ک３ جنايت چ３ په ت５رو لوستونو ک３ ورته اشاره نه ده  شوې، په دې لوست ک３ بياني８ي.
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*å á�å¿ß�=� å��Ð áÊ ßm� ß×ßÆ�ë½Ù=��å�ãÍßÈåa�åÄáÉß·ß£ßª�(â>ßJÉßº�àÄáJß̄á¶?� ç¼àM�è½Ù=� åKßI>ßº� áÁCßÆ�(ãÌçf à¦ßÆ
*å á�å¿ß�=� å��ßÌße>ç«ß²�ß×ßÆ�(àÄá¿ ß¢� ãPàÆàeáÇßº�å á�å¿ß�=� å�� àGåß��>ßºßÆ�$2%

� åÀáÈßfáÃ ßm �à½>ßÉ årßª �ábåß� �áß� � áÁåDßª �(Íß¿åºáÖàº �æÍßFß®ße � à°áJ å¢ �6å@ ßìßá�=ßÆ �åb á»ß£á¶= �åÄßF ßm � å� �àÌße>ç« ß³á¶=ßÆ �$3%
��*à½> ß£ á{åáÝ=�> ß»åÃÉåª� àËåháß�� ß×ßÆ�(å á�ß£åE>ßJßJ àº

ژباړه:
)۱( کله چ３ يو ديوال د مسلمانانو د الرې خواته کوږ شو او له ＇＋تن ＇خه ي３ غو＊تنه وشي 
چ３ هغه وران ک７ي او په دې خبره شاهدان هم ونيول شي، خو هغه دغه ديوال په کومه موده 
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ک３ چ３ ورانوالی شو، وران نه ک７، تردې چ３ ديوال وغور＄يد، نو که انسان او يا مال پرې 
تلف شي، بايد د ديوال خاوند ي３ تاوان ورک７ي. مسلمان او ذمي د ديوال د ورانولو په غو＊تنه 

ک３ يو برابر دي.
)۲( که کوم ديوال د يو چا د کور په طرف کوږ شو، نو د دغه ديوال د ورانولوغو＊تنه يوازې د 

کور په ＇＋تن پورې اړه لري. 
)۳( کله چ３ پر أس دوه سپاره کسان له يو بل سره ！کر وک７ي او دواړه م７ه شي، نو د هر يوه پر 

عاقله باندې د بل ديت دی.
)۴( که چا کومه )حامله( ＊％ه په －６５ه ووهله او م７ جنين )ماشوم( ي３ وغور＄اوه، نو پر هغه 

تاوان )غره( الزم دی او غره د عشرنيمايي)د ديت شلمه برخه(ده.
)۵( که ي３ ماشوم ژوندی وغور＄５ده او له هغه وروسته م７شو، نو بشپ７ ديت پرې الزمي８ي. که 
ي３ ماشوم م７ وغور＄اوه او له هغه وروسته پخپله ＊％ه هم م７ه شوه، نو پر وهونکي باندې ديت 
او غره الزمي８ي. که مور م７ه شوه او له هغه وروسته م７ ماشوم ولويد، د مور ديت په بشپ７ ډول 

دی او په جنين )ماشوم( ک３ ＇ه شی نشته.
)۶( هغه ＇ه چ３ په جنين ک３ واجبي８ي، له هغه ＇خه په ميراث وړل کي８ي او د جنين په قتل 

ک３ کفاره نشته.
)۷( د شبه عمد او خطا قتل کفاره، د مسلمان مريي أزادول دي، که چا مريی ونه موند، نو 
د دوو مياشتو پرله پس３ روژې دې ونيسي او خواړو ورکول پک３ بسنه نه کوي )د روژې ＄ای 

نه نيسي(.
 

شرحه: 
د کاږه ديوال احکام: که يو ديوال د عام３ الرې خوا ته کوږ شو، خلکو د هغه د ورانولو 

غو＊تنه وک７ه او د ديوال ＇＋تن دومره وخت ک３ چ３ هغه ي３ ورانوالی شو، وران نک７، تر 
دې چ３ هغه ولويد او يو ＇وک ي３ وواژه  يا ي３ د چا مال تلف ک７، د قياس له مخ３، د د يوال 
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خاوند ضامن نه دی، چ３ دا د امام شافعي او امام محمد )رحمهما اهلل( قول دی، ＄که په 
دې ک３ د مالک تقصير او نيم／７تيا نشته، د ديوال بناء د ده په ملک ک３ ده او د هغه ک８يدل د 
مالک کار نه دی. خو د استحسان له مخ３ هغه ضامن دی، ＄که کله چ３ ديوال کوږ شو، د 
هغه د لويدو －واښ و، د هغه د ورانولو غو＊تنه هم وشوه بياي３ هم وران نه ک７، نو د ديوال نه 

ورانول ت５ری －２ل کي８ي.
همدارن／ه که د چا ديوال د بل چا د کور خواته ورکوږ شو او د کور خاوند د هغه د ورانولو 
غو＊تنه وک７ه، خو د ديوال خاوند، هغه وران نک７، د هغه د ن４７دلو په صورت ک３ که هر شی 
تلف شو د ديوال خاوند به  د هغه تاوان ورکوي او په دې صورت ک３ يوازې د کور د خاوند په 

غو＊تنه ملزم －ر＄ي، نه د بل چا په غو＊تنه.
！کر: کله چ３ دوه سپاره يو له بله سره ！کر وک７ي او دواړه م７ه شي، نو هر يوه مقابل لوری په 

خطا وژلی دی او په خطا قتل ک３ ديت پر عاقله باندې الزمي８ي.
باندې که هغه په  په اسقاط  د وهلو په ذريعه د جنين )اوالد( سقط)غور＄يدل(: د جنين 

عمدي تو－ه وي او که په خطا سره، غره الزمي８ي.
ُغّرة: دلته د تاوان په معنا ده چ３ اندازه ي３ پن％ه سوه درهمه ده يعن３: د هلک غره د س７ي د 

ديت شلمه برخه او د انجل９ غره د ＊％３ د ديت لسمه ده، چ３ د دې موضوع نور مسايل په 
متن ک３ ＇ر－ند دي.

د قتل کفاره:د شبه عمد او د خطا په قتل ک３ کفاره الزمي８ي، د قتل کفاره د مومن غالم 

)مريی( له أزادولو ＇خه عبارت ده او که ي３ هغه ونه موندلو دوې مياشت３ دې پرله پس３ روژې 
� ß�åC�ãÍ ß»ç· ßjàº�ãÍßÈåaßÆ�æÍß¿åºáÖàº�æÍßFß®ße� àfÈåf áVßJßª�â@ ßì ß]�>â¿åºáÖàº� ß̧ ßJß®� áÀßºßÆ} :ونيسي. ＄که اهلل تعالی فرمايي

å} ]النساء: ۹۲[ á�ß£åE>ßJßJ àº� åÀáÈßfáÃ ßm�à½>ßÉ årßª�ábåß��áß�� áÀ ß»ßª} تر دې قوله د اهلل تعالی {åÄå· áÂß?
" او ＇وك چ３ كوم مؤمن په خطا سره ووژني؛ نو د هغه كفاره دا ده چ３ يو مْومن له غالم９ نه 
أزاد ك７ي او د وژل شوي وارثانو ته د وينو بيه ورك７ي، نو كه ＇وک غالم ونه مومي پر له پس３ 

دې دوه مياشت３ روژې ونيسي. 



٣٥

۱. که د کوم شخص ديوال د مسلمانانو عام３ الرې او يا د بل چا د کور په لور کوږ وي، د هغه 
＇＋تن بايد ＇ه وک７ي او د نورو وجيبه ＇ه ده؟

۲. هغه مهال چ３ دوه سپاره يو له بله سره ！کر شي او له هغوی ＇خه يو يا دواړه م７ه شي، نو 
په دې پ５＋ه ＇ه اثر مرتبي８ي؟

۳. د قتل د کفارې ډولونه سره له دليل بيان ک７ئ.
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اووم لوست

قسامت

په اسالمي شريعت ک３ د انسان نفس ډ４ر ارز＊ت لري. له همدې امله که قاتل ＇ر－ند وي په 
هغه ي３ قصاص او يا ديت الزم ک７ی دی. خو که چيرې مقتول په داس３ حالت ک３ وموندل شي 
چ３  د وژلو ن＋３ او أثار په هغه ک３ ＇ر－ندې شي او وژونکی ي３ معلوم نه وي، ＇رن／ه چ３ 
د معصوم الدم نفس وينه هدر اوبي％ايه نه ＄ي، نو د سيم３ د نژدې خلکو په من＃ ک３ قسامت 
صورت نيسي او د م７ي ديت پر هغوی باندې تحميلي８ي چ３ په دې لوست ک３ به د قسامت 

تعريف، احکام او د هغه اړوند موضوعات بيان شي.
Íº>j¯¶=�H>E

� á¼ àÂàç� ß̂ ßJßÈ� á¼ àÃá¿åº� âØ àQße� ßÁÇ àjáß�� ß¬å· áVàJ áià=�àÄß·ßJß®� áÀßº� à¼ß·á£àÈ� ß×�æÍç·ßß�� å�� à̧ ÉåJß̄á¶=� ßb åQ àÆ�=ßcåC ßÆ�$-%
�åÍç·ßßá�=� å̧ áÂß?�Îß· ß¢� ßÊ åvà®�=Çà«ß· ßU�=ßcåDßª��*$ âØåI>ß®�àÄß¶�>ß¿ á»å· ß¢� ß×ßÆ�àÅ>ß¿á·ßJß®�>ßº�åç�ß>åE� ßÁÇà«å· áVßÉßª�%6 èÊå¶ßÇá¶=

*åÍßÈëb¶>åE
*åÍßÈ>ß¿åá�>åE�àÄß¶�Ê ßvá̄ àÈ� ç¼àM� èÊå¶ßÇá¶=� à¬ß· áVßJ ájàÈ� ß×ßÆ�$.%

��*ß� åjáß�� ç¼åJÈ�ÎçJ ßU� á¼åÃáÉß· ß¢� àÁ>ßá�ßáÙ=� áLßeëf à²�(åÍç·ßßá�=� à̧ áÂß?� á̧ à» á³ßÈ�áß�� áÁåCÆ�$/%
�* ãbáF ß¢� ß×ßÆ�(ãÌß?ßfáº=� ß×ßÆ� ãÁÇà¿áß�� ß×ßÆ�(êå� ßq�åÍßº> ßjß̄á¶=� å�� à̧ à]ábßÈ� ß×ßÆ��$0%

�(åÄå«á¾ß?� áÀåº� à̧ É åjßÈ�à½çb¶=� ßÁ>ß²�ÁC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�(ßÍßÈåa� ß×ßÆ�(ßÍßº> ßjß®� ßØßª�(åÄåE�ßfßMß?� ß×�KÉº�ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$1%
��* ã̧ ÉåJß®�ßÇ àÃßª�åÄáÉß¾àcà?�Àº�áÆß?�(åÄáÉß¿áÉ ß¢� áÀåº� àTàfáß�� ßÁ>ß²� áÁåDª�*åÄ å»ßª� áÀåº�áÆß?�åÅåfàEàa�Àºá�Æß?

��*åÍç·ßßá�=� å̧ áÂß?� ßÁÆàa�åÄåJß·å®> ß¢�Îß· ß¢�àÍßÈëb¶>ßª�( ã̧ àQße�>ßÃà®Ç àjßÈ�æÍçE=ßa�Îß· ß¢� à̧ ÉåJß̄á¶=� ßb åQ àÆ�=ßcåC ßÆ�$2%
*åÄåJß·å®> ß¢�Îß· ß¢�àÍßÈëb¶=ßÆ�(åÄáÉß· ß¢�àÍßº> ßjß̄á¶>ßª� æÁ> ßjá¾C�åe=ßa� å�� à̧ ÉåJß̄á¶=� ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$3%

�åÍ çìàá�=� å̧ áÂß?�Îß· ß¢� ßÊ åÂßÆ�(Í«É¿U�ÊE?�b¿¢� åµ çØàá�=� ß¤ßº�åÍßº> ßjß̄á¶=� å�� àÁ> ç³ èj¶=� à̧ à]ábßÈ� ß×ßÆ�$4%
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����* ãb åU=ßÆ� á¼ àÃá¿åº� ßÊå̄ßE�áÇß¶ßÆ�( ßÀÈåß� ánàá�=� ßÁÆàa
*ß� åU çØßá�=ßÆ�( åH>ç²èf¶=� áÀåº�>ßÃÉåª� áÀßº�Îß· ß¢�àÍßº> ßjß̄á¶>ßª�æÍß¿Éå« ßi� å�� à̧ ÉåJß̄á¶=� ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$5%

�áÆß?�( å¤åº>ßá�=� å��ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�(> ßÃå· áÂß?�Îß· ß¢�àÍßº> ßjß̄á¶>ßª�(æÍç·ßß��åb åR ájßº� å�� à̧ ÉåJß̄á¶=� ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$-,%
��* å¹>ßá�=� åKáÉßE� å��àÍßÈëb¶=ßÆ�(åÄÉåª�ßÍßº> ßjß®� ßØßª�( å¼ ß�á¢ßáÙ=� å¥åe> çn¶=
*ãeßb ßÂ�ßÇ àÃßª�(ãÌße> ß» å¢�>ßÃåEáf à̄åE� ßkáÉß¶�æÍçÈëfßE� å��ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$--%

*> ß»åÃåEßfá®ß?�Îß· ß¢� ßÁ>ß²�(å á�ßJßÈáfß®�ß á�ßE�ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$-.%
*ãeßb ßÂ�ßÇ àÃßª�àÐ>ßá�=�åÄåE�èfàß�� åL=ßfà«á¶=� å� ßißÆ� å��ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$-/%

��* åÁ> ß³ßá�=� ß́ å¶ßc� áÀåº�Ïßf à̄á¶=� åHßfá®ß?�Îß· ß¢�ßÇ àÃßª�( åÓ å{> çn¶>E�> âjßFßJáà�� ßÁ>ß²� áÁåDª�$-0%
�àÍßº> ßjß̄á¶= � á�à̄ ájßI �áß� �å(Äå¿áÉ ß£åE �åÍç·ßßá�= � å̧ áÂß? � áÀåº �æb åU=ßÆ �Îß· ß¢ � ß̧ áJß̄á¶= � èÊå¶ßÇá¶= �Î ß¢ça= � áÁåCßÆ � �$-1%

á*¼ àÃá¿ ß¢
*àÍßº> ßjß̄á¶=� á¼ àÃá¿ ß¢� áK ßìß̄ ßi�( á¼ åÂåá�ß¦� áÀåº�æb åU=ßÆ�Îß· ß¢�Î ß¢ça=� áÁåCßÆ�$-2%

*$ æÁ ßØàª�ßá� ß¦� âØåI>ß®�àÄß¶� àKáªßf ß¢� ß×ßÆ�àÄàJá·ßJß®�>ßº%�åç�ß>åE� ß¬å· áVàJ áià=� ãÁ ßØàª�àÄß·ßJß®�6 à¬ß· áVßJ ájàá�=� ß¹>ß®�=cåC ßÆ�$-3%
� á̧ ßFá̄ àI �áß� �(àÄß·ßJß® �àÄç¾ß? � á¼ åÂåá�ß¦ � áÀåº � æ̧ àQße �Îß· ß¢ �åÍç·ßßá�= � å̧ áÂß? � áÀåº � åÁ>ß¿áM= � ßbåÃ ßm �=ßcåC ßÆ �$-4%

*> ß» àÃàIßa> ßÃ ßm

ژباړه:
نه وه چ３ هغه چا وژلی دی، د محل３  او معلومه  پيدا شي  په کومه محله ک３ م７ی  )۱( که 
پن％وسو کسانو ته قسم ورکول کي８ي، چ３ هغه به د )مقتول( ولي په －وته کوي )داس３ قسم به 
کوي(: په اهلل قسم کوو چ３ نه مو وژلی دی او نه ي３ قاتل پيژنو، کله چ３ ي３ قسم وک７، نو د 

محل３ په خلکو د ديت ورکولوحکم کي８ي.
)۲( او د مقتول ولي ته قسم نه ورکول کي８ي، تر＇و د ده په نفع د جنايت حکم وک７ل شي.

 )۳( که د محل３ اوسيدونکي پن％وسو تنو ته ونه رس５دل، هغوی ته دې دويم ＄ل３ قسم ورک７ل 
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شي، تر＇و پن％وس پوره شي.
)۴( وړوکی، ليونی، ＊％ه او مريی په قسامت ک３ نه داخلي８ي.

ديت.  نه  او  شته  قسامت  نه  نو  وه،  نه  ورباندې  ن＋ه  او  اثر  )قتل(  د  او  پيدا شو  م７ی  که   )۵(
همدارن／ه )قسامت او ديت نشته( که وينه ي３ له پوزې يا له مقعد او يا له خول３ ＇خه بهيدل３ 

وه. که چيرې له دواړو ستر－و او غوږونو ＇خه ي３ وينه راوتل３ وه، نو هغه مقتول －２ل کي８ي.
)۶( کله چ３ مقتول د داس３ سپرل９ د پاسه وموندل شي، چ３ يو س７ي ي３ بيايي، نو ديت د 

دغه بيوونکي پر عاقله باندې دی، نه د محل３ پر خلکو.
)۷( که مقتول د چا په کور ک３ پيدا شو، قسامت په هغه او ديت ي３ پرعاقله باندې الزمي８ي.

له  استو－ن دي د محل３  په محله ک３  نزد، ＇وک چ３  په  ابوحنيفه )رحمه اهلل(  امام  د   )۸(
خاوندانو سره په قسامت ک３ نه داخلي８ي، قسامت د خط３ په خلکو باندې دی نه په مشتريانو،  

ا－ر که يوازې يو تن د خط３ له اهل ＇خه پات３ وي.
په کار  او د ک＋تي  په سپرو خلکو  پيدا شي، قسامت د ک＋ت９  په ک＋ت９ ک３  )۹( که مقتول 
کوونکو باندې واجب －ر＄ي، که مقتول د محل３ په جومات ک３ پيدا شي، قسامت د هغ３ 

محل３ پر خلکو واجبي８ي.
)۱۰( که مقتول په جامع جومات ک３ او يا په عمومي س７ک ک３ پيدا شي، نو په هغه ک３ قسامت 

نشته او ديت ي３ په بيت المال باندې دی.
)۱۱( که مقتول په داس３ د＊ته او بيديا ک３ پيدا شو چ３ نژدې ورته ابادۍ شتون نه درلود، د 

هغه وينه هدر ده.
)۱۲( که مقتول د دوو کليو په من＃ ک３ پيدا شو، قسامت ي３ په نژدې کلي دی.

)۱۳( که مقتول د فرات )سيند( په من＃ ک３ پيدا شو چ３ اوبه ورباندې روان３ وي، هغه هدر 
دی.

)۱۴( او که په ساحل ک３ ايسار شوی و، نو )قسامت( ي３ په نژدې کلي دی.
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نه  قسامت  له هغو ＇خه  وک７ه،  ！اکلي شخص دعوا  يوه  په  د محل３  ولي  مقتول  د  که   )۱۵(
ساقطي８ي.

قسامت  ＇خه  هغوی  له  وک７ه  دعوا  شخص  بل  په  ي３  پرته  خلکو  له  محل３  د  که   )۱۶(
ساقطي８ي.

)۱۷( که هغه شخص چ３ قسم ورکول کي８ي وويل: دا فالني وژلی دی، هغه ته دې په اهلل قسم 
ورک７ل شي چ３: )ما نه دی وژلی او له هغه فالني ＇خه پرته د ده بل قاتل نه پ５ژنم(.

)۱۸( او کله چ３ د محل３ دوه تنه په يوه شخص چ３ د دې محل３ له اوسيدونکو ＇خه نه وي 
شاهدي ورک７ي چ３ هغه وژلی دی، د دوی شهادت نه قبلي８ي.

شرحه: 
د قسامت تعريف: قسامت په لغت ک３ قسم ته وايي او د شرع３ په اصطالح ک３: کله چ３ مقتول 

په يوه محله ک３ پيدا شي د هغ３ محل３ د اوسيدونکو له خوا چ３ د مقتول د ولي لخوا په －وته 
کي８ي، د پن％وسو تنو قسم خوړل دي، داس３ چ３ په هر ＄ل به وايي: و اهلل نه ما وژلی او نه ي３ 

قاتل پ５ژنم. هغه وخت چ３ دوی دغه ډول قسم وک７، په دوی باندې د ديت حکم کي８ي.
د قسامت مشروعيت: د قسامت د مشروعيت په اړه په بخاري او مسلم ک３ روايت دی چ３ 

دوه تنه صحابيان )عبداهلل بن سهل او محيصه( خيبر ته والړل، له دوی ＇خه هلته )عبداهلل بن 
سهل( ووژل شو او د خ５بر يهود په دغه مهال له مسلمانانو سره په سوله ک３ وو، هغوی ي３ له 
وژن３ ＇خه انکار وک７، رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم د مقتول وارثانو ته وويل: قسم وخورئ 
د خپل صاحب د بدل او عوض حقدار －ر＄ئ، دوی وويل: موږ ＇ن／ه قسم وخورو په داس３ 
حال ک３ چ３ نه موږ هلته وو او نه مو ليدلی دی؟ رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم وويل: نو 
يهود په پن％وسو قسمونو سره خپل ＄ان ستاس３ له دعوا ＇خه أزاد وي، هغوی وويل: چ３ موږ 
＇ن／ه له کافر قوم ＇خه قسم واخلو؟ نو رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم له خپل لوري )د بيت 
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المال( ＇خه دوی ته ديت ورک۱.７
له قسم ＇خه انکار: که يوتن او يا ！ولو له قسامت ＇خه انکار وک７، قاضي تر هغه پورې دوی 

بندي کوي چ３ قسم او يا اقرار وک７ي. 
پر قسم باندې مرتب اثر: کله چ３ د محل３ خلک قسم وخوري، نو د امام شافعي )رحمه 

اهلل(  په نزد برئ الذمه －２ل کي８ي، پرهغوی باندې ديت نه واجبي８ي، ＄که قسم په شريعت ک３ 
براءت ورکوونکی دی، نه الزام راوړونکی. 

خو د احنافو  په مذهب ک３ د محل３ خلک له قسم ＇خه وروسته ديت ورکوي، دوی په هغه 
اثر دليل نيسي چ３ په هغه ک３ عمر رضي اهلل عنه د وداعه پر قوم باندې قسم او ديت دواړه 

الزم ک７ي وو.۲
په کوم حالت ک３ قسم نه ورکول کي８ي: که په م７ي باندې د تيري کوم اثر نه و، قسامت 

نشته او د قتل د اثر په پ５ژندلوک３ به له اهل خبره وو ＇خه پو＊تنه کي８ي چ３ دا مهال دا کار 
عدلي طب کوي.

د چا په کور ک３ د م７ي پيدا ک５دل: په هغه صورت ک３ چ３ م７ی د چا په کور ک３ پيدا شي، 

قسامت د کور په خاوند دی، د کور س７ي به تکرارا قسم کوي، تر ＇و پن％وس قسمونه بشپ７ 
شی، او ديت د ده پر عاقله باندې دی، ＄که د ده مرسته او قوت د ده له عاقل３ ＇خه دی.

د خط３ اهل، مالکين او نوي راغلي اوسيدونکي: د خط３ له اهل ＇خه مراد هغه کسان 

دي چ３ امام کوم ＊ار فتح ک７ي او په غازيانو ي３ تقسيم ک７ي، چ３ هر يوه ته د هغوی د برخ３ 
ليکل شوی کاغذ ورک７ شوی وي.

مالکين هغو خلکو ته وايي چ３ په يوه محله ک３ د جايداد خاوندان وي.
 نوي راغلي خلک هغه  کسان دي چ３ په يوه محله ک３ اوسي８ي خو د خط３ له اهل او مالکينو 

＇خه نه وي.
۱. صحیح البخاری باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بمال وغيره. صحيح مسلم باب القسامة. د 

حديث شميره ۴۴۳۴.
۲. رواه عبدالرزاق في مصنفه )نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية(.
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د امام ابوحنيفه او امام ابويوسف )رحمهما اهلل( په نزد قسامت د خط３ په خلکو باندې دی که 
＇ه هم له هغوی ＇خه يو تن پات３ وي، او که هغوی خپل３ ＄مک３ خر＇３ ک７ې وي، قسامت 
پر مالکينو باندې دی، نه په نويو راغليو کسانو، ＄که د خط３ اهل اصل دي او اخيستونکي 
دخيل او نوي راغلي خلک دي او د امنيت د ساتن３ مسؤليت پر اصلي خلکو دی، نه پر نويو 

راغليو، نو تقصير له هغوی ＇خه －２ل کي８ي.
امام ابويوسف )رحمه اهلل( وايي: د خط３ اهل، اخيستونکي او اوسيدونکي ！ول په قسامت ک３ 
داخل دي، ＄که د تدبير او د ساح３ د ساتن３ واک په ملکيت او سکونت دواړو پورې تعلق 

نيسي، نو تقصير له ！ولو ＇خه －２ل کي８ي.
د قسامت اهل: قسامت يوازې پر س７يو باندې واجب دی، پر ماشوم، ليوني، ＊％３ او مريي 

باندې قسامت نشته، ＄که د هلک او ليوني قسم اعتبار نه لري، او ＊％ه او غالم د نصرت او 
د امنيت د ساتن３ اهل نه دي، نو د قتل مسؤليت پر هغوی باندې نه اچول کي８ي، خو ړوند او 

محدود په قذف ک３ د نصرت له اهل ＇خه －２ل کي８ي او په قسامت ک３ داخلي８ي.
په ！اکلي شخص د قتل دعوا: که د مقتول ولي د محل３ له خلکو ＇خه چ３ مقتول پک３ پيدا 

شوی دی، پر يوه ！اکلي شخص باندې دعوا وک７ه، قسامت له نورو ＇خه نه ساقطي８ي، ＄که 
مدعي عليه)په چا چ３ دعوا شوې( يو له هغو ＇خه دی، او که د بل３ محل３ له خلکو ＇خه 
ي３ پر يوه شخص دعوا وک７ه، قسامت د محل３ له خلکو ＇خه چ３ مقتول پک３ پيدا شوی دی 

ساقطي８ي، ＄که پر نورو دعوا کول ضمنا د محل３ خلکو ته  ابرا کول دي.
 پرنورو د قتل شاهدي: که د محل３ له خلکو ＇خه دوه تنه په يوه بل شخص د قتل شاهدي 

ورک７ي، چ３ هغه د محل３ له خلکو يا له محل３ ＇خه وتلی بل شخص وي، د امام ابوحنيفه 
)رحمه اهلل( په نزد د هغوی شاهدي نه قبلي８ي، ＄که شاهدان دلته د تورنو )خصم( ب２ه لري او 

په شاهدی ورکولو ک３ له خپل ＄ان ＇خه د خصومت دفع کوونکی －２ل کي８ي.
او صاحبين )رحمهما اهلل( وايي: د دوي شاهدي قبلي８ي، ＄که دوی د خصم کيدلو په درشل 
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ک３ ول او کله چ３ ي３ په بل چا شاهدي وويله، د مقتول ولي دوی پر４＋ودل او هغه بل شخص 
په  د دوو عادلو کسانو  او جنايات  نه －２ل کي８ي، حقوق  متهم  نو دوی  ي３ خصم و－ر＄اوه، 

شاهدۍ ثابتي８ي.
او په هغه صورت ک３ چ３ د مقتول ولي په يوه معين شخص دعوا وک７ي، نو د احنافو د امامانو 
د  له خپل ＄ان ＇خه  قبلي８ي، ＄که هغه  نه  باندې  نورو  پر  د مدعي عليه شاهدي  اتفاق  په 

خصومت په دفع ک３ متهم )تورن( －２ل کي８ي.

۱_ قسامت د لغت او اصطالح له مخ３ تعريف ک７ئ.
۲_ د قسامت په مشروعيت باندې داللت کوونکی حديث وليکئ؟

۳_ په قسامت ک３ له قسم نه په انکار کولو ＇ه اثر مرتبي８ي؟
۴_ د محل３ د خلکو په قسم خوړلو چ３ مقتول پک３ پيدا شوی وي، ＇ه اثر مرتبي８ي؟

۵_ په الندې مواردو ک３ شرعي حکم بيان ک７ئ:
�tموندل شوی م７ی چ３ د وژلو ن＋３ پرې ونه ميندل شي.

�tد چا په کور ک３ د مقتول پيدا کيدل.
۶_ د مثال په ترڅ ک３ اهل خطه، مالکان او نوي راغلي استو－ن، تعريف ک７ئ.

۷_ اهل قسامه ＇وک دي؟
۸_ په کومه محله ک３ چ３ مقتول پيدا شي، که د مقتول ولی د محل３ په ！اکلي شخص د قتل 
دعوا وک７ي، أيا په دې صورت ک３  قسامت د دې محل３ له نورو خلکو ＇خه ساقطي８ي؟ او د 

دې محل３ ＇خه په بهر خلکو دعوا ＇رن／ه ده؟
۹_ پر نورو کسانو باندې د محل３ د خلکو داس３ －واهي چ３ قتل هغوی ک７ی دی، د امام 

صاحب او صاحبينو ترمن＃ په دې اړه اختالف دی، د دوی نظرونه سره له دالئلو بيان ک７ئ. 
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اتم لوست
عاقله

د اسالم له نظره د ！ولن３ و－７ي له يوه پلوه، يو له بله جال او خپلواک دي او له همدې امله يو 
د بل په جرم نه نيول ک８５ي، خو له بله پلوه له يو بل سره په ت７او ک３ دي چ３ ！ول بايد د تيري 
کوونکو الس لن６ ک７ي، امنيت ！ين， ک７ي او که چيرې د دوی له ډل３ ＇خه کومه خطا پ５＋ه 
شي، نو د ！ولنيز تکافل په ＇ر－ندولو سره بايد دوی د ديت په ورک７ه ک３ －６ون وک７ي. د نن 
اړه  په  احکامو  د  ده،  د ديت ورکوونک３  يو شخص  د  د عاقل３، چ３  لوست ک３  په  ور３＄ 

＇ر－ندونه کوو. 
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ژباړه: 
د معاقلو کتاب 

)۱( ديت په شبه عمد او خطا قتل ک３ او هر هغه ديت چ３ په نفس قتل سره واجب شي 
پرعاقله باندې الزم８５ي.

  )۲(که چ５رته قاتل د ديوان له اهل ＇خه وي، نو عاقله ي３ د هغه د ديوان اهل دي، چ３ په درې 
کلونو ک３ د هغوی له تنخا－انو ＇خه اخيستل کي８ي او که چ５رې هغوی ته عطي３ )تنخا－ان３( د 
دريو کلونو ＇خه په ل８ه يا زياته موده ک３ ورک７ل شوې، نو له هماغو )عطيو( ＇خه به اخيستل 

کي８ی.
)۳( ＇وک چ３ د ديوان له اهل ＇خه نه وي، نو عاقله ي３ خپله قبيله ده، د ديت ادا کول دې 
د دريو کلونو په موده ک３ په داس３ ډول وويشل شي، چ３ د هغوی هريوه ته، له ＇لورو درهمو 
＇خه زيات ونه رسي８ي، په هر کال ک３ يو درهم او دوه دانقه )دانق د يو درهم شپ８مه برخه 
ده( او له دې کچ３ ＇خه نورهم کم５دالی شي. که چ５رته دې قبيل３ پوره نشوای ک７ای، نو بله 
نژدي قبيله ورسره يو＄ای کي８ي، قاتل په عاقله ک３ داخل او په ديت ورکولو ک３ د دوی د يوتن 

په ＇５ر دی. 
يا له هغ３  )۴( عاقله د ديت له شلم３ برخ３ ＇خه ل８ه نه پورته کوي او د ديت شلمه برخه 
＇خه به ډيره برخه پورته کوي او هغه ＇ه چ３ له دې ＇خه ل８وي د جانی له مال ＇خه ورکول 

کي８ي.
 )۵( عاقله به د مري３ د جنايت ديت نه ورکوي اونه د هغه جنايت تاوان ورکوي، چ３ جاني 
پرهغه باندې اعتراف ک７ی وي، م／ر په هغه صورت ک３ چ３ دوی د هغه اعتراف ر＊تينی 

و－２ي او نه هغه تاوان ورکوي، چ３ په سوله الزم شوی وي.

شرحه 
د معاقل شرحه: معاقل )د ميم په زور او د قاف په پي（( د معقلة جمع ده چ３ د عقل يعن３ 

ديت په معنا ده. عقل د منع په معنا ده او ديت ته له دې امله عقل وايي، چ３ د وينو تويولو مخه 
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نيسيي. 
عاقله: د يوه چا عاقله هغه کسانو ته ويل کي８ي، چ３  د هغه مرسته کوي او د قتل او جرح پر 

مهال د هغه د جنايت له امله ديت ورکوي. 
د امام ابوحنيفه )رح( له نظره د يوه س７ي عاقله د هغه د ديوان اهل دي او هغوي هغه کسان دي، 
چ３ په عسکري نظم ک３ له هغه سره په يو ل＋کر ک３ ＄ای لري اود دوی نومونه په يوه ديوان 
ک３ ليکل شوي وي. او که چيرته هغه شخص د ديوان له اهل ＇خه نه و، نو د هغه عاقله د هغه 
قبيله ده او د امام شافعی )رح( په نظر ديت د قبيل３ په خلکو پورې اړه لري، ＄که چ３ د نبي 

کريم صلی اهلل عليه وسلم په وخت ک３ همدا دود و. 
د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل( دليل دا دی: کله چ３ حضرت عمر )رضي اهلل عنه( د اصحابو په 
عمومي ！ولنه ک３ ديوان تآسيس ک７، ديت ي３ د ديوان پر اهل باندې و！اکه، چ３ هيچا ترې انکار 
ونه ک７، نو دا پدې  معنا ده چ３ پرې اجماع شوې ده او دا چ３ د نبی کريم صلی اهلل عليه وسلم 
په زمانه ک３ همکاری او مرسته د قبيل３ او نسب له خلکو ＇خه اخيستل کيده، خو د ديوان له 

تدوين ＇خه وروسته، مرست３ او همکاری د ديوان په اهل پورې ت７او پيدا ک７. 
د ديت د ورک７ې ＇رن／والی: ديت د ديوان د اهل له عطاياو ＇خه په دريو کلونو ک３ اخيستل 

يا  کم اخيستل  او  کي８ي، چ３ له هر س７ی ＇خه په کال ک３ يو درهم او د بل درهم دريمه 
کي８ي، چ３ د در４و کلونو په ترڅ ک３ په هر س７ي باندې ＇لور درهمه يا کم له ＇لورو درهمو 

＇خه را＄ي. 
عطايا: عطايا له هغه مالونو ＇خه عبارت وو چ３ په کال ک３ يو يا دوه ＄ل３ مجاهدينو ته ورکول 
کيدل او رزق هغه مال ته ويل ک５ده چ３ په هره مياشت ک３ به هغوی ته لکه د نن ور＄３ د 

معاش په ＇ير ورکول کيده. 
هغه ديتونه چ３ پر عاقله باندې واجب８５ي:

۱. د شبه عمد قتل ديت. 
۲. د خطا قتل ديت. 

۳. په سبب سره د قتل ديت. 
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۴. که ＇وک په الرې ته ＇پره يا ناوه راوباسي او هغه د يو چا پر سر راوغور＄ي８ي او هغه ووژل 
شي. 

۵. که چ５رته کوم ماشوم يا ل５ونی داس３ خطا وک７ي چ３ په هغ３ ک３ ديت وي. 
۶. که چ５رته کوم س７ی د مريي په برخه ک３ په خطا يی سره د کوم جنايت مرتکب شي. 

هغه ديتونه چ３ پرعاقله باندې نه واجبي８ي: 

۱. هر هغه عمدي جنايت، چ３ په هغه ک３ د شبه３ له امله قصاص له من％ه تللی وي. 
۲. که پالر خپل زوی په عمدي ډول په قتل ورسوي، ديت به ي３ په دريو کلونو ک３ له خپل 

مال ＇خه ورکوي. 
۳. د مريي جنايت. 

۴. هغه جنايت چ３ جاني پرې اعتراف وک７ي. 
۵. هغه ＇ه چ３ په سول３ سره الزم شوی وي. 

۶. هغه ديت چ３ اندازه ي３ د ！ول ديت له شلم３ برخ３ ＇خه کمه وي. 
هغه جاني، چ３ عاقله ونه لري:

＇وک چ３ د کوم جنايت مرتکب شي او عاقله ونلري، تر ＇و ي３ ديت پر عاقله الزم شي، نو 
ديت ي３ له بيت المال ＇خه ورکول کي８ي، ＄که چ３ بيت المال د مسلمانانو وروستنی وارث 

او متکفل دی.

 
۱. عاقله ＇ه معنا لري؟ 

۲. که چ５رته قاتل د ديوان له اهل ＇خه وی، عاقله ي３ ＇وک دي او که د ديوان له اهل ＇خه 
نه وي عاقله ي３ ＇وک دي، توضيح ي３ ک７ئ؟ 

۳. که چ５رته کوم س７ی په الر ک３ ＇پره يا ناوه جوړه ک７ي او هغه د چا پر سر راوغور＄ي８ي او 
هغه م７ شي، د ديت ورک７ه د چا پرغاړه ده؟ 

۴. عاقله د ديت د عشر له نيمايي ＇خه ل８ متحمله کي８ي او که ＇ن／ه؟ 
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نهم لوست 

حدود 

په هوسا دنيوي ژوندانه ک３ د انسانانو د ＄ان، مال، عقل او ناموس ساتنه له سترو اړتياو ＇خه 
－２ل کي８ي. که امنيت نه وي، د ！ولن３ د و－７و ژوند －６وډي８ي او د ！ولو خلکو نيکمرغي او 
هوساينه له من％ه ＄ي. له همدې امله اسالمی شريعت د خلکو د اړينو چارو د تنظيم لپاره 
！ين， نظام تشريع ک７ی دی، چ３ د دې امنيت３ نظام د حکمونو له جملی ＇خه يو هم حدود 

دي چ３ په دې او راتلونکو لوستونو ک３ به د حدودو د ډولونو او احکامو يادونه وک７و.  

åaÆ àbàá�=� àH>ßJå²
�áÆß?� æ̧ àQße�Îß· ß¢�åaÇ àÃ èn¶=� áÀåº�ãÍß£ßEáeß?� ßbßÃ ánßI� áÁß?�6àÍß¿ëÉßFá¶>ßª�*åe=ßfá®åáÝ=ßÆ�åÍß¿ëÉßFá¶>åE� àKàFáNßÈ�>ß¾ëh¶=�$-%
�ÎßJßºßÆ�;Îß¾ßg� áÀßå�ßÆ�;Îß¾ßg� ßÀáÈß?ßÆ�;ßÇ àÂ� ß¬áÉß²ßÆ�;ßÇ àÂ�>ßº�>ß¾ëh¶=� áÀ ß¢�à½>ßºåáÝ=� à¼àß�ß@ ßjßßª�(>ß¾ëh¶>åE�æÌß?ßfáº=
�Ê åu>ß̄á¶=� ß¹ß@ ßi�åÍß· àV á³àá�=� å�� å̧ Éåá�> ß²�>ßÃ åQáfßª� å��>ßÃßÒ å{ßÆ�àÅ>ß¿áÈß?ße�6=Çà¶>ß®ßÆ�( ß́ å¶ßc�=Çà¿çÉßE�=ßcåDßª����;Îß¾ßg
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�6>ß¾ëh¶=� áÀ ß¢�Ê åu>ß̄á¶=�àÄß¶ß@ ßi� æL=çfßº� ß¤ßEáeß?�àÅ àe=ßfá®C�çß��=ßcåDßª�Ê åu>ß̄á¶=�àÅçaße�çfß®ß?�> ß»ç· à²�ëfå̄àá�=� åkå¶>ßß�

��* èbß�=�àÄßºåhß¶� ß́ å¶ßc�ß ç�ßE�=ßcDßª�;Îß¾ßg� áÀßå�ßÆ�;Îß¾ßg� ßÀáÈß?ßÆ�;ßÇ àÂ� ß¬áÉß²�6ßÇ àÂ�>ßº
� àÔåbßJFßÈ�(æÐ> ßvßª� æzáeß?� ß�C�àÄ àQåfáà��( ßLÇàß��ÎçJ ßU�åÌße> ßRåá�>åE�àÄßß�ße�>â¿ ßráà��Êå¾=çh¶=� ßÁ>ß²� áÁåDßª�$/%

��* èbßá�=� ß�ß̄ ßi�åÐ= ßbåJáE å×=� áÀåº�àaÇ àÃ èn¶=� ß¤ß¿ßJáº=� åÁåDßª�( àl>ç¿¶=� ç¼àM�à½>ßºåáÝ=� ç¼àM�(åÄåá�ßfåE�àaÇ àÃ èn¶=
��* àl>ç¿¶=� ç¼àM�à½>ßºåáÝ=�ß? ßbßJáE=�=éfå̄ àº� ßÁ>ß²� áÁå=Æ�$0%

��*åÄáÉß· ß¢�Îç· ßràÈßÆ� àÀç« ß³àÈßÆ� à̧ ßjß§àÈßÆ�$1%
�àÄß¶�ßÌßfßß�� ß×� æ�áÇ ßjåE�åÄåEáf ßvåE�à½>ßºåáÝ=� àfàºá@ßÈ�æÌ ßbá· ßQ�àÍßÑ>åº�àÅ èb ßVßª�=éf àU� ßÁ>ß²ßÆ�>â¿ ßráà�� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�$2%
�àÄ ßQáfßªßÆ�àÄßÃ áQßÆßÆ�àÄ ßiá?ße� ç×C�(åÄåÑ> ßvá¢ß?�Îß· ß¢� àHáf çv¶=� à±çfß«àÈßÆ�(àÄàE>ßÉåM�àÄá¿ ß¢� à¥ßhá¿àÈßÆ�> âì ëißÇßJàº�>âEáf ßu
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��* ß́ å¶ ßdß²�ß� åjáß��àÅ ßbß· ßQ�=âbáF ß¢� ßÁ>ß²� áÁåDª
� ßÊë· à]ßÆ�àÄ à¢Ç àQàe� ß̧ åFà®�åÄ åì ßißÆ� å��áÆß?�åÄáÉß· ß¢�ëbßá�=�åÍßº>ß®C� ß̧ áFß®�åÅåe=ßfá®C� áÀ ß¢�èfå̄àá�=� ß¤ ßQße� áÁåDßª�$3%

�*àÄà·ÉåF ßi
* ßKá·çFß®�áÆß?�K ájßß��´ç·ß£ß¶6àÄß¶� ß¹Çà̄ßÈßÆ� ß¥Ç àQèf¶=çfå̄àá�=� ßÀë̄ß·àÈ� áÁß?�å½>ßºåáÞå¶� èG ßVßJ ájàÈßÆ�$4%

�ßÇ ánßá�=ßÆ�( ßÆáfß«á¶=� ç×C�>ßÃàE>ßÉåM�> ßÃá¿ ß¢� à¥ßh¿àI� ß×�ßÌß?áfßá�=� çÁß?�ßá� ß¦�(ãÐ=ßÇ ßi� ß́ å¶ßc� å��àÌß?áfßá�=ßÆ�( à̧ àQçf¶=ßÆ�$5%
��*ßg> ßQ� å¼ áQçf¶=� å��>ßß��ßfå« àU� áÁåCßÆ

*å½>ßºåáÝ=� åÁácåDåE� ç×C�åÅ åbáF ß¢�Îß· ß¢�çbßá�=� ß�áÇßá�=� à¼Éå̄ àÈ� ß×ßÆ�$-,%

ژباړه: 
د حدودو کتاب

 )۱( زنا په شاهدانو او اقرار ثابتي８ي. شاهدان دا دي، چ３ ＇لور تنه پر ＊％ه يا نر باندې د زنا 
کولو شهادت ورک７ي، نو امام له دوی ＇خه پو＊تنه کوي، چ３ زنا ＇ه شی دی؟ ＇ه ډول ده؟ په 
کوم ＄ای ک３ ي３ زنا وک７ه؟ د چا سره ي３ زنا وک７ه؟ ＇ه وخت ي３ زنا وک７ه؟ نو چ３ دا بيان ي３ 
وک７ او وي３ ويل: دا س７ی مو وليد چ３ هغه ＊％ه ي３ په فرج ک３ داس３ وطی ک７ه، لکه ساليي 
په رنج７ومه ک３ قاضی به د شاهدانو د عدالت په اړه پو＊تنه کوي. نو که دوی په پ＂ه او ＊کاره 

ډول عادالن وپيژندل شول: د دوی د شهادت پربنس به حکم وک７ي. 
)۲( اقرار: دا دی چ３ عاقل او بالغ اقرار کوونکی ＇لور ＄لی، په ＇لورو )مختلفو( مجلسونو 
ک３، پرخپل ＄ان باندې د زناکولو اقرار وک７ي، هر وار ４ي چ３ اقرار وک７، قاضي به هغه ردوي، 
کله چ３ د ده اقرار ＇لور ＄ل３ بشپ７شو، قاضي به ورنه د زنا پو＊تنه وک７ي، چ３ زنا ＇ه ده؟ او 
＇ه ډول وي؟ او زنا ي３ په کوم ＄ای ک３ وک７ه؟ او له چا سره ي３ زنا وک７ه؟ کله چ３ ي３ دا بيان 

ک７ل، حد پرې الزمي８ي. 
)۳( که زانی محصن و، هغه په ت８５و سن／ساري８ي، تردې چ３ م７ شي، زاني به پراخ３ ＄مک３ 
ته وباسي، شاهدان ４ي په ويشتلو پيل کوي، او بيا امام او وروسته نورخلک، که شاهدانو له پيل 
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کولو ＇خه ډډه وک７ه، حد له من％ه ＄ي. 
)۴( که چا په زنا اعتراف ک７ی و، لوم７ی به امام او ورپسی به خلک )په تي８و ويشتلو( پ５ل 

کوي.
)۵( )رجم شوي( ته غسل او کفن ورکول کي８ي او د جنازې لمون＃ پرې کي８ي. 

)۶(  که زاني غيرمحصن او اصيل )ازاد( و، حد ي３ سل ُدرې دي. امام ي３ په هغه متروکه چ３ 
غو！ه ونه لري په من％ني ضرب د وهلو امر ورکوي، کميس ترې ويستل کي８ي او د ！ول بدن په 
جال، جال ＄ايونو به ي３ وهي، خو پر سر، مخ او فرج به ي３ نه وهی او که غالم و، نو پن％وس 

ُدرې به وهل کي８ي.
)۷( که اقرار کوونکی د حد له تنفيذ ＇خه دمخه و－ر＄يد او يا ي３ په من＃ ک３ له اقرار ＇خه 

رجوع وک７ه بيرته －ر＄يدل ي３ منل کي８ی او أزاد پري＋ودل کي８ی.
)۸( د امام لپاره مستحب دي، چ３ هغه ته له اقرار ＇خه －ر＄يدل تلقين ک７ي او ورته وواي３: 

ک５دای شي چ３ تا هغه لمس ک７ې يا مچ３ ک７ې وي. 
)۹( د حد د تنفيذ په برخه ک３ ＊％ه او نر برابر دي پرته له دې چ３ د ＊％３ کميس نه ويستل 
کي８ي، خو هغه لباس چ３ پوستين وي يا له پنب３ ＇خه ډک شوی وي ويستل کي８ي او که د 

هغ３ د رجم پر مهال ي３ هغ３ ته ＄مکه وکنستله، ＇ه باک نه لري.
)۱۰( بادار پرخپل مريي باندې حد نشي قايمولی، م／ر وروسته د امام له اجازې ＇خه. 

شرحه 
د حد پ５ژندنه: حد په عربي ژبه ک３ دمنع په معنا ده، له همدې امله بواب)ورساتونکي( ته 

حداد وايي، ＄که چ３ هغه نور خلک له ننوتلو ＇خه منع کوي. 
حد په شريعت ک３ هغه عقوبت دی، چ３ د شريعت له خوا ！اکل شوی او د اهلل تعالی حق 
شم５رل کي８ي. هغه عقوبت چ３ د شريعت له خوا ！اکل شوی وي، خو د بند－انو حق وي، 
قصاص بلل کي８ي او هغه چ３ د عقوبت ！اکل ي３ قاضي ته موکول شوی وي د تعزير په نوم 
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يادي８ي. 
د حد ډولونه: حد پن％ه ډوله دی، ۱ـ د زنا حد ۲ـ د قذف حد ۳ـ د شرابو حد ۴ـ د غال حد 

۵ـ د حراب３ )الر شکون３( حد. 
د زنا تعريف: په زنا ک３ هغه مهال حد واجب８５ي کله چ３: د عاقل او بالغ س７ي د حشفی زياته 

برخه د هغ３ ＊％３ په قبل )فرج( ک３ داخله شي چ３ اشتها ورته را＄ي او د ده د نکاح او رقب３ 
له ملکيت، يا دې دواړو ملکيتونو ته ورته ملکيت ＇خه خالي وي. 

د تعريف شرحه: له پورتني تعريف ＇خه ＇ر－ندي８ي چ３ د الس اچول، مچ３ اخيستل، په 

غي８ ک３ نيول او داس３ نور د جماع مقدمات دي، چ３ د حد موجب نه دي. همدارن／ه که 
س７ی، ل５ونی يا نابالغه وي، د هغه عمل هم زنا نه －２ل کي８ي. 

هغه ＊％ه چ３ اشتها ورته نه را＄ي، لکه وړه انجل９ چ３ په طبيعي ډول هغ３ ته د چا رغبت 
نه ک８５ي، د هغ３ سره يو＄ای کيدل، حد نه الزموي. 

د دبرله الرې يو＄ای کيدل، سره له دې چ３ حرام دي، خو حد پرې نه الزمي８ي. 
همدا راز که ＇وک خپله باينه معتده يا په دری طالقو طالقه شوې ＊％ه وطي ک７ي په هغ３ ک３ 

حد نشته، ＄که چ３ د نکاح د ملک له شبهی ＇خه خالي نه دى. 
او که هغه وين％ه ي３، چ３ د ده او د نورو ترمن＃ شريکه وه وطي ک７ه، په هغي ک３ حد نشته، 

＄که چ３ په هغ３ ک３ د رقب３ د ملکيت شبه ده. 
د زنا حد: کله چ３ زنا په قطعي تو－ه پرته له شبه３ ثابته شي، نو پر قاضي الزم دي، چ３ د زنا 

په سزا پريک７ه وک７ي. که چ５رته زاني او زانيه )محصن او محصنه( وي، د هغوی حد رجم دی 
او که نه، نو د حر حد سل درې او د مريي پن％وس درې دي. 

�âÍ ßn åU>ßª� ßÁ>ß²�àÄç¾åC�>ß¾ëh¶=�=ÇàEßfá̄ßI� ß×ßÆ% :د زنا حکم: زنا په قطعي تو－ه حرامه ده، اهلل تعالی فرمايي

$ )االسراء/ ۳۲ آيت( âØÉåF ßi�ßÐ> ßißÆ
  ژباړه: او زنا ته مه نژدې ک８５ئ، په تحقيق سره دا کرغي７ن عمل او ناوړه الره ده. 

زنا له دوه الرو په اثبات رسي８ي: ۱- بينه )شاهدان( ۲- په اقرار سره. 
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لوم７ی: بينه )شاهدان(:
 د زنا په شاهدانو ک３ شرط دی، چ３: ۱ـ ＇لور کسان وي. ۲ـ نارينه وي. ۳- اصيل )أزاد( وي. 

۴- مسلمانان وي ۵- عادالن وي.
$ ) النساء/ ۱۵ آيت(. ژباړه: نو وغواړئ  á¼ à³á¿åº�âÍß£ßEáeß?� çÀåÃáÉß· ß¢�=Æ àbåÃ ánßJ ái>ßª�%:３اهلل تعالی فرماي

پردوی باندې ＇لور تنه شاهدان له تاسو ＇خه. 
له  او مريانو شاهدي ورکول د اعتبار وړنه ده، که د شاهدانو شمير  نو پر دې اساس د ＊％و 
＇لورو تنو ＇خه کم وي،  پردوی الزم دي، چ３ شاهدي ونه وايي او که ي３ خبره ＊کاره ک７ه، 

نو پردوي د قذف حد جاري کي８ي. 
د شاهدۍ ورکولو او حضور ＇رن／والی: ！ول شاهدان د قاضي په يوه ناسته ک３ حاضري８ي،  

يو، يو پا＇８５ي او شاهدي ورکوي او که د قاضي په جال، جال ناستو ک３ ي３ شاهدي ورک７ه د 
دوي شهادت نه منل کي８ي. 

قاضي له دوي ＇خه الندن９ پن％ه پو＊تن３ کوي. 

١_ زنا ＇ه ده؟ ＄که چ３ د زنا لفظ مجازي استعمال هم لري، په يوه حديث ک３ د زنا نسبت 

ستر－و، السونو او پ＋و ته هم شوی دی، نو له دوی ＇خه بايد وپو＊تل شي، تر ＇و ＇ر－نده 
شي چ３ له زنا ＇خه ي３ اراده حقيقي زنا ده. 

٢_ ＇رن／ه ده؟ ＄که ممکنه ده چ３ زنا د مشهود عليها سره په  زور او اکراه ترسره شوې وي، 

نو شاهدان بايد دا ＇ر－نده ک７ي، چ３ زنا په خو＊９ او رضا سره شوې ده. 
کيسه  هکله  په  تماس  د  شرم％ايونو  د  دواړو  د  يوازې  شاهدان  چ３  شي  کيدای  همدارن／ه 
وک７ي، چ３ هغه د حد موجب نه －２ل کي８ي، نو پکار ده چ３ وواي３: موږ دوي پداس３ حال 
ک３ وليدل، لکه ساليي په رنج７وم３ ک３، يا قلم په مشوا９１ ک３ او له دې ＇خه په ل８ه کچه 

شاهدي ورکول د حد موجب نشي کيدالی. 
٣_ په کوم ＄ای ک３ ي３ زنا وک７ه؟ ＄که احتمال لري چ３ په دار حرب او يا د ياغيانو د نفوذ 

په سيمه ک３ ي３ زنا ک７ې وي، چ３ په هغ３ ک３ حد نشته، ＄که هلته د عادل حاکم واکمني 
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نشته.
٤_ له چا سره ي３ زنا وک７ه؟ دا پو＊تنه په دې خاطر کوي، ＄که امکان لري چ３ دغه ＊％ه 

ي３ خپله ميرمن وي او يا په هغه ک３ ورته کومه شبهه وي، چ３ －واهان پرې نه پوهي８ي او ک５دای 
شي چ３ ووايي: مون８ ＊％ه ونه پيژندله چ３ په دې صورت ک３ حد ساقطي８ي.

٥_ ＇ه وخت ي３ زنا وک７ه؟ دا پو＊تنه ＄که الزمه ده، چ３ کيدای شي د هغوی په پخواني 

عمل ي３ －واهي ويلي وي او حد د زمان３ په تقادم سره ساقطي８ي
د زنا د شاهدۍ په رد ک３ د تقادم د مودې تاثير

د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( په نزد، د تقادم د مودې ！اکل قاضي ته سپارل شوی دی، هغه د 
شاهدانو حاالت －وري، چ３ ايا له لرې ＄ايه راغلي دي، کوم د توجيه وړ قهري) هغه عذر چ３ 
له واکه بهر وي( ＊کاره عذر ي３ درلود، چ３ دوي ي３ وروسته ک７ل اوکه ＇ن／ه؟ اود صاحبينو 
)رحمهمااهلل( په نزد، د تقادم موده يوه مياشت ده، د يوې مياشت３ له بشپ７يدو وروسته، پر زنا 

شاهدي ورکول نه منل کي８ي. 
د زنا په شاهدۍ ک３ د تقادم د اعتبار دليل: کله چ３ شاهدانو د زنا فعل وليده، د شريعت 

له مخ３ دوی اختيار لري، چ３ پر مجرمينو پرده اچوي او دوی رسوا نه ک７ي؛ چ３ دا يو ＊ه 
کار دی. يا دا چ３ مجرمينو د جزا ورکولو، نورو ته د زجر او د ＇＋تن تعالی د حد د اقام３ 
لپاره قاضي ته ＄ي او شاهدي ورکوي، خو که زنا ي３ وليده او د قاضي حضور ته والړ نشول، 
نو ＇ر－نده شوه چ３ لوم７ی خيار ي３ غوره و－ا１ه: اوس وروسته د يوې مودې له تيريدلو دوي 
شاهدي ورکوي، نو داس３ بري＋ي چ３ دوی شخصي د＊من９ شاهدۍ ته اړ باسلي دي، نو د 

دوي شاهدي نه قبل８５ي. 
د شاهدانو عدالت: کله چ３ د پورتنيو مطلبونو په پام ک３ نيولو سره، شاهدانو شاهدي ورک７ه، 

قاضي په ＊کاره او پ＂ه د دوی د عدالت پو＊تنه کوي او د دوی په ＊کاره عادلوالي بسنه او اکتفا 
نه کوي، ＄که چ３ د حدودو په اثبات او اقامه ک３ بايد له احتياط ＇خه کار واخيستل شي. 

رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمايي: )ادرءوا الحدود ما استطعتم(.
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ژباړه: ＇و مو چ３ وس وي، حدود له من％ه يوسئ )مخنيوی ي３ وک７ئ(، نو که شاهدان په پ＂ه 

او ＊کاره عادالن وپيژندل شول، د هغوی په －واه９ به فيصله کوي.
دويم اقرار 

اقرار دا دی چ３ يو بالغ او عقلمن شخص، ＇لور ＄ل３، د اقرارپه ＇لورو ناستو ک３ پرخپل 
＄ان د زنا کولو اعتراف وک７ي، هر ＄ل３ چ３ اقرار وک７ي، قاضي به هغه رد ک７ي او د هغه په 
اقرار به خپله ناخو＊ي ＇ر－نده ک７ي او هغه به له خپل مجلس ＇خه وش７ي، تر دې اندازې 
پورې چ３ هغه ونه ويني. او که چ５ری په ＇لورم ＄ل راغی او اقرار ي３ سرته ورساوه، قاضي له 
هغه ＇خه هغه پو＊تن３ کوي چ３ مخک３ )په بينه( ک３ بيان شوي دي، او يوازې د زنا د مهال 
پو＊تنه به نه کوي، ＄که چ３ مخکيتوب )تقادم( د شاهدۍ په رد ک３ اغيزمن دی، خود اقرار 

په ردولو ک３ اغيز نه لري. 
کي８ي  ويشتل  ت８５و  په  پورې  وخته  ترهغه  هغه  وي  محصن  زاني  که  حد:  زاني  محصن  د 

)سن／ساري８ي( تر＇و م７شي. 
د رجم ＇رن／والی: زاني به پراخ３ ＄مک３ يا د＊ت３ ته وباسي، که چ５رته نارينه وي؛ نو نه ت７ل 

کي８ي او نه ورته ＄ای کنده کي８ي او که ＊％ه وي، نو که قاضي وغو＊تل ＄ای به ورته کنده 
ک７ي، تر＇و ي３ ستر اوعورت وساتل شي او که غو＊تل ي３ د نارينه په ＇５ر دې ب３ له کندې په 
والړه سن／سار ک７ي، ＄که کيدای شي چ３ د ت８５و ويشتلو پر مهال وت＋تي او له اقرار ＇خه 

و－ر＄ي.
بيا  کوي،  پيل  سن／سارولو  په  هغه  د  امام  وي،  ک７ی  ي３  اقرار  چ３  ک３  صورت  هغه  په 

نورخلک. 
او که چ５رته زنا په شاهدۍ سره ثابته شوې وي، شاهدان به په سن／سارولو پيل کوي، ＄که 
ممکنه ده د شهادت د اداء کولو پرمهال ي３ خپل کار بابيزه او ب３ ارز＊ته －２لی وي او د سن／سار 
په وخت د هغ３ عظمت محسوس ک７ي او له شاهدۍ ＇خه رجوع وک７ي، ورپس３ به امام او 

بيا به نور خلک زنا کار په کا１و ولي.
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�Êå¾=çh¶=ßÆ�àÍßÉå¾=çh¶=% :３جلد: که چ５رته زانی محصن نه وی سل ُدرې وهل کي８ي. اهلل تعالی فرماي
æÌ$]النور/۲[.  ßbá· ßQ�ßÍßÒåº�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ç̧ à²�=Æ àbå· áQ>ßª

ژباړه: زنا کوونک３ ＊％ه او زنا کوونکی س７ی هريو له دوی ＇خه سل ُدرې ووهئ. 

د دې آيت حکم د محصن او غير محصن په هکله عام دی، خو د محصن په برخه ک３ نسخ 
شوی دی او د نورو په اړه په خپل حال باقي پات３ دی. 

د وهلو ＇رن／والی: امام د لر－３ په هغ３ امسا سره چ３ خن６ونه ونلري د زاني په وهلو امرکوي 

او وهل بايد د ！پ او خوږ ترمن＃)درميانه( وي. له نارينه ＇خه د پرتوګ پرته نورې جام３ ويستل 
کي８ي او په والړه له سر، مخ او فرج پرته پر ！ول بدن باندې وهل کي８ي، ＄که سر د حواسو 
مجمع او مخ د ＊کالو مجمع －２ل کي８ي، نو نه بايد چ３ د شخص حواسو او ＊کالوو ته زيان 

ورسي８ي، همدارن／ه د زاني د فرج په وهلو سره د هغه د م７ين３ احتمال وجود لري. 

۱. حد تعريف ک７ئ اود ډولونو نومونه ي３ واخلئ؟ 
۲. زنا تعريف ک７ئ او بيان ک７ئ چ３ ول３ له وړې جل９ سره، چ３ غير مشتهاة وي او يا له باين３ 

معتدې سره جماع کول، د زنا د حد موجب نه －ر＄ي؟ 
۳. د زنا د اثبات يوه الره شاهدان دي ـ د زنا د شاهدانو د شرطونو نومونه واخلئ، بيا ＇ر－نده 

ک７ئ، چ３ قاضي له دوی ＇خه د کومو ＇يزونو پو＊تنه کوي؟ او ول３؟ 
۴. د زنا په شاهدۍ ک３ د تقادم موده ＇ومره ده؟ او ول３ تقادم ته اعتبار ورک７الی شوی دی؟ 

۵. د شاهدانو ＊کاره او پ تعديل ＇ه ډول وي؟ بيان ي３ ک７ئ؟ 
بيان  ＇رن／والی  اقرار  معتبر  د  دي.  کول  اقرار  زنا  پر  الره،  دويمه  ثبوت  د  حد  د  زنا  د   .۶

ک７ئ؟ 
۷. د ثبوت اود شرطونو له پوره کيدو ＇خه وروسته، د زنا جزا رجم يا جلد وي. د رجم او 

جلد کيفيت بيان ک７ئ؟  
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لسم لوست

د زنا د حد بيالبيل حکمونه 

� áÁåDßª�� à¼ áQçf¶=� ß�ß̄ ßißÆ�çbßá�=�=ÇàEåf àu�å�¼ áQçf¶=� ß̧ áFß®� å¼ á³àá�=�ßbá£ßE�åaÇ àÃ èn¶=� àb ßUß?� ß¤ ßQße�=ßcåC ßÆ�$-%
� áÀ ß¢�åaÇ àÃ èn¶=�àaßb ß¢� ßsß̄ß¾� áÁåCßÆ��åÍßÈëb¶=� ß¤àE àe� ßÀ å» ßußÆ�àÅ ßb áUßÆ� à¤ åQ=çf¶=� çb àUå�¼ áQçf¶=�ßbá£ßE� ß¤ ßQße

��*=Æèb àU�åÍß£ßEáeßáÙ=
�> âU> ß³å¾�âÌß?ßfáº=� ßTçÆßhßI�ábß®�> â»å· ájàº� âØå®> ß¢�> â§å¶>ßE�=éf àU� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?�6å�¼ áQçf¶=� åÁ> ßr áUC� à�áf ßmßÆ�$.%

��* åÁ> ßr áUåáÝ=�åÍß« åq�Îß· ß¢�> ß» àÂßÆ�>ßÃåE� ß̧ ß]ßaßÆ�> âVÉ åV ßq
�å�Êá«ç¿¶= ßÆ�åbá·ßá�=�ß á�ßE�åf á³åFá¶=� å�� à¤ ß»áà�� ß×ßÆ�(å�¼ áQçf¶=ßÆ�( åbá·ßá�=�ß á�ßE� åÀ ßráàá�=� å�� à¤ ß»áà�� ß×ßÆ�$/%

��*àÅ=ßfßÈ�>ßº�åe=ßbá̄ åº�Îß· ß¢�åÄåE� àeëhß£àÉßª�âÍ ßVß· árßº� ß́ å¶ßc� å��à½>ßºåáÝ=�ÏßfßÈ� áÁß?� ç×C
��*ß?ßá�ßÈ�ÎçJ ßU�ábß·áà��áß�� àbá·ßá�=�àÅ èb ßU� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( ß¼ åQàe� à¼ áQçf¶=�àÅ èb ßUßÆ� àxÈåfßá�=�Îß¾ßg�=c=Æ�$0%

� áÀåº��>ß£ßJßI�ÎçJ ßVßª�ßbá·ßá�=�> ßÂèb ßU� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(> ßÃß·áß�� ß¤ ßvßI�ÎçJ ßU�çbßà��áß�� à̧ åº>ßá�=� áKß¾ßg�=ßcåC ßÆ�$1%
��*> ßÃ åi>ß«å¾

� á¼ àÃàIßa> ßÃ ßm� á̧ ßFá̄ àI�áß��å½>ßºåáÝ=� áÀ ß¢� á¼ àÂ àbá£àE�åÄåJßº>ß®C� áÀ ß¢� á¼ àÃá£ ßìá̄ßÈ�áß�ßÆ�æ½åa>ß̄ßJ àº�úbßå}�=Æ àbåÃ ßm�=ßcåC ßÆ�$2%
�*âÍ çq> ß]� åádß̄á¶=� ëb ßU� å�� ç×C

��*ßeëh à¢� åTáfß«á¶=� ßÁÆàa�> ß»Éåª�âÍçÉåFß¿ áQß?� ßÓ å{ßÆ� áÀßºßÆ�$3%
�åÄáÉß· ß¢�çb ßU� ßØßª �>ßÃßÒ å{ßÇßª �´àJ ßQáÆßg �>ßÃç¾C �6àÐ> ßjë¿¶= � áKß¶>ß®ßÆ �(åÄåIß?ßfáº= �ßá� ß¦�åÄáÉß¶C � áKçªàg � áÀßºßÆ �$4%

��* àfáÃßá�=�åÄáÉß· ß¢ßÆ
�>ßÃ àU> ß³å¾�àÄß¶� ȩ̀ åß�� ß×�âÌß?ßfáº=� ßTçÆßhßI� áÀßºßÆ�( èbßá�=�åÄáÉß·ß£ßª�> ßÃßÒ å{ßÇßª�åÄ åm=ßfåª�Îß· ß¢�âÌß?ßfáº=� ßb ßQßÆ� áÀßºßÆ�$5%
� æ�Çà¶�å½áÇß®� ß̧ ß» ß¢� ß̧ å» ß¢�áÆß?�åÅÆ àf á³ßá�=� å¤ åuáÇßá�=� å��âÌß?ßfáº=�ÎßIß?� áÀßºßÆ�( èbßá�=�åÄáÉß· ß¢� áGåß��áß��>ßÃßÒ å{ßÇßª

��*>ß¾ëh¶> ß²�ßÇ àÂ�6 ãb ç»ßà�ßÆ�¬iÇÈ�ÇE?�¹>®Æ� àeçhß£àÈßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÄáÉß· ß¢�çb ßU� ßØßª
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��*åÄáÉß· ß¢�çb ßU� ßØßª�âÍ ß»ÉåÃßE� ßÓ å{ßÆ� áÀßºßÆ�$-,%
* çbßá�=�åÄáÉß· ß¢� á¼å̄ à¾�áß��>ß¿áÉß¶C� ß¤ ßQße� ç¼àM�å�Êá§ßFá¶=�åe=ßa� å��áÆß?� åHáfßá�=�åe=ßa� å��Îß¾ßg� áÀßºßÆ�$--%

ژباړه: 
)۱(که له شاهدانو ＇خه يو تن د رجم له حکم ＇خه وروسته او د حد له اقام３ ＇خه مخک３ 
له شاهدۍ ＇خه و－ر＄يد، ！ول شاهدان د )قذف( په حد وهل کي８ي او رجم له من％ه ＄ي او 
که د رجم د اقام３ ＇خه وروسته له شهادت ＇خه و－ر＄يده، نو يوازې هماغه شخص چ３ له 
شهادت ＇خه －ر＄５دلی، حد پرې جارې کي８ي او د ديت ＇لورمه برخه به هم ورکوي او که 

چ５رته د شاهدانو شمير له ＇لورو ＇خه کم شو، پرهغوي )د قذف( حد قايمي８ي. 
)۲( د رجم د احصان شرط دا دی چ３ )شخص( به أزاد، عقلمن، بالغ او مسلمان وي او ＊％ه 
به ي３ په سمه تو－ه په نکاح ک７ې وي او له هغ３ سره به ي３ په داس３ حال ک３ جماع سرته رسول３ 

وي چ３ دوی )نر او ＊％ه( دواړه  د احصان د صفتونو خاوندان وي. 
)۳( په ُدرې وهل )جلد( او په ت８５و ويشتل )رجم( دواړه د محصن په حق ک３ نه جمع کي８ي، 
دره وهل )جلد( او نفی کول )تبعيد(، د باکرې په حق ک３ نه جمع کي８ي، خو په هغه صورت 
ک３ چ３ امام ي３ مصلحت و－２ي، نو کومه موده چ３ هغه ورته الزمه و－２له، له هغه ＄ايه ＇خه 

ي３ تبعيدوي. 
)۴( که رن％ور زنا وک７ه او د هغه حد رجم و، سن／ساري８ي او که حد ي３ جلد وي تر هغه وخته 

پورې چ３ روغ شوی نه وي، په ُدرو نه وهل کي８ي. 
)۵( که اميدوارې )حامل３( زنا وک７ه، د حمل د وضع３ تر وخته پرې حد نه قايمي８ي او )د حمل 
له وضع３ وروسته( که چ５رته حد ي３ جلد وي، ترهغه وخته پورې چ３ له نفاسه نه وي وتلي 

حد پرې نه قايمي８ي او که چ５رته حد ي３ رجم وي، پرته له ＄ن６ه رجم کي８ي.
)۶( که شاهدان د ت５ر شوي حد د اقام３ لپاره شاهدي ورک７ي، پداس３ حال ک３ چ３ له امام 
＇خه د دوی لرې والي دوی د حد له اقام３ ＇خه نه منع کول، د دوی شهادت د قذف له حده 
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پرته په بل حد ک３ نه منل کي８ي.
)۷( که يوه س７ي پردۍ ＊％３ سره له فرج پرته جماع وک７ه، تعزير８４ي.

)۸( که د واده په شپه يوه چاته ＊％ه ورولي８ل شوه، چ３ هغه د ده ＊％ه نه وه، او ＊％و وويل: 
چ３ ستا ＊％ه ده؛ بيا ده له هغ３ سره جماع وک７ه. پرهغه حد نشته او مهر پرې الزمي８ي.

)۹( که چا په خپله بستره ک３ کومه ＊％ه وميندله او له هغ３ سره ي３ جماع وک７ه، پرهغه حد 
شته او که ＇وک له داس３ ＊％３ سره واده وک７ي، چ３ نکاح ي３ له ده سره روا نه وي او له هغ３ 
سره جماع وک７ي، حد پرې نه واجبي８ي. که چا له کوم３ ＊％３ سره د دبر له الرې جماع وک７ه 
او يا ي３ د لوط د قوم   عمل تر سره ک７، د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( په نزد پر هغه حد نشته او 
تعزيري８ي، خو ابو يوسف او محمد ))رحمهما اهلل( وايي: دا عمل د زنا په ＇５ر دی )حد پرې 

جاري کي８ي(.
)۱۰( که چا د ＇اروي سره جماع وک７ه، حد پری نشته.

)۱۱( او که چا په دار حرب يا د باغيانو په دار ک３ زنا وک７ه، نو بيا دار اسالم ته را و－ر＄يد، پر 
هغه حد نه قايموو.

شرحه
د قاض３ له حکم مخک３ له شهادت ＇خه －ر＄يدل: که له شاهدانو ＇خه يو تن د قاضي له 

حکم مخک３ له شهادت ＇خه و－ر＄ي، د حنفي مذهب د درې واړو امامانو په نزد، حد له 
مشهود عليه ＇خه ساقطي８ي او پر ！ولو شاهدانو د قذف حد الزمي８ي. 

د قاضي له حکم وروسته او مخک３ له رجمه له شهادت ＇خه －ر＄يدل: که شاهد د قاضي 

له حکم ＇خه وروسته او له رجم مخک３ له شهادت ＇خه و－ر＄يده، نو له مشهود عليه ＇خه 
د زنا حد ساقطي８ي او د شيخينو )رحمهما اهلل( په نزد ！ول شاهدان د قذف  په حد مجازات 
کي８ي، ＄که هغه درې کسان چ３ په خپله شاهدۍ پات３ شوي دي؛ د زنا په شهادت ک３ ي３ 
شرط ک７ای شوی شم５ر نه دی بشپ７ ک７ی، نو له دې امله د دوی شاهدي رد ده او قاذفان －２ل 
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کي８ي او هغه شخص چ３ له خپل３ شاهدۍ －ر＄يدلی دی، سره له دې چ３ اوس مهال په 
خپل قذف باقي پات３ نه دی، خو د پخواني تور له امله مجازات کي８ي اود امام محمد )رحمه 
اهلل( په نزد ＇رن／ه چ３ د قاضي له حکم ＇خه وروسته －ر＄يدلی، نو يوا＄ي پر －ر＄يدونکي 
باندې د قذف حد الزمي８ي، نه پر نورو باندې، ＄که د دوی شهادت د قاضي په حکم تاييد 
شوی دی، د شيخينو دليل دا دی: ＇رن／ه چ３ د حد قايمول، د قاضي د حکم تنفيذ دی، نو 
د حکم له يوې برخ３ ＇خه شم５رل کي８ي او اقام３ صورت ندی نيولی، ＄که چ３ د قاضي د 
حکم له بشپ７تيا مخک３، خن６ من＃ ته راغی، د قاضي حکم فسخ شو، نو شهادت د قاضي د 

حکم په واسطه نه دی تاييد شوی. 
له رجم وروسته له شهادت ＇خه －ر＄يدل

 که د مشهود عليه له رجم ＇خه وروسته، يو له شاهدانو له خپل شهادت ＇خه و－ر＄ي: يوازې 
－ر＄يدونکی د کن％لو )قذف( په حد وهل کي８ي او د ديت ＇لورمه برخه به دسن／سار شوي 
وارثانو ته ورکوي، ＄که چ３ هغه خپل ＄ان دروغجن په －وته ک７، په خپل حق ک３ په دروغو 
اقرار کول صحت لري، د ده مخکنی شهادت يوازې د ده په خپله برخه ک３ دروغ －２ل کي８ي، 

نو د خپل ＄ان په اړه د ده په دروغجن شهادت سره دوه پايل３ من＃ ته را＄ي. 
امله د قذف حد. ۲_ د ديت د ＇لورم３ برخ３ ورکول، ＄که چ３  له  تور  ۱_ د مخکني 
د  برخه  وژن３ ＇لورمه  د  نو  راغل３،  ته  من＃  واسطه  په  کسانو  د ＇لورو  وژنه  عليه  مشهود  د 

－ر＄يدونکي پورې ت７او پيدا کوي او د نورو په حق ک３ ي３ رجوع کومه اغيزه نه لري.
 د رجم د احصان شرطونه: احصان په دوه ډوله دی: الف ـ د قذف احصان: هغه دا چ３ 

مق ذوف شخص له زنا ＇خه پاک وي او په زنا تورن شي چ３ بيا تور ل／وونکی د تهمت ل／ولو 
په سبب د قذف په حد محکومي８ي. 

ب ـ د رجم احصان: هغه دا چ３ شخص د الندې شرطونو درلودونکی وي: ۱_ بلوغ ۲_ 
عقل ۳_ اسالم ۴_ حريت ۵_ صحيحه نکاح ۶_ له خپل３ ＊％３ سره يو＄ای کيدل ۷_ 
يو＄ای کيدل ي３ پداس３ حال ک３ وي چ３ په ＊％ه او مي７ه دواړو ک３ د احصان شرطونه شتون 
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ولري. 
 که شخص نر وي او يا ＊％ه، که له نا بالغه زوج، ليوني، نا مسلمان، مري３ او يا په فاسده نکاح 

ک３ سره يو＄ای شي، نو په دې جماع سره محصن نه －２ل کي８ي. 
له رجم سره د جلد او له جلد سره د نف３ يو ＄ای کول

 په حنفي مذهب ک３ د محصن زاني جزا يوازې رجم دی او د غير محصن زانی جزا فقط سل 
درې دي. امام شافعي )رحمه اهلل( وايي: که زاني محصن وي، له رجم سره جلد هم يو＄ای 

کي８ي او په غيرمحصن ک３ د جلد سره له وطن ＇خه د يو کال لپاره ش７ل هم يو＄ای کي８ي.
$æÌ ßbá· ßQ�ßÍßÒåº�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ç̧ à²�=Æ àbå· áQ>ßª�Êå¾=çh¶=ßÆ�àÍßÉå¾=çh¶=% :زموږ دليل د اهلل تعالی دا قول دی
]النور/۲[.  ژباړه: زنا کونک３ ＊％ه او زنا کونکی س７ی، هر يو له دې دواړو ＇خه سل درې 
ووهئ: او دا د ！ول حد بيان دی، نو پر سلو ُدرو باندې زياتوالی بايد د حد له وج３ نه وي، خو 

که قاضي ي３ الزم و－２ي، کوالی شي چ３ مجرم د تعزير له مخ３ تبعيد ک７ي. 
د شهادت په سقوط ک３، پر حدودو د تقادم اغيز: ＇رن／ه چ３ په ！ولو حدودو ک３، پرته 

دعوا ＇خه  له مخکن９  پرته  نو شاهدان  ده،  نه  دعوا الزمه  د شخص  له حد ＇خه  د قذف 
اعتباره کوي.  له عذره ＄ن６، د دوی شهادت ب３  پرته  او  ته ＄ي، شاهدي ورکوي  محکم３ 
خو＇رن／ه چ３ د قذف په حد ک３ د مقذوف د دعوا وړاندی کول شرط دي، تر＇و چ３ هغه 
دعوا نه وي ک７ي، شاهدان شاهدي نشی ورکوالی؛ نو ＇رن／ه چ３ دوی معذور دي، نود تقادم 

له امله د دوی شهادت نه ب３ اعتباره کي８ي. 
د زنا د حد په سقوط ک３ له محارمو سره د نکاح اغيز: له محارمو سره نکاح کول نا مشروع 

عمل دی او هي）کله هم جماع نه حاللوي، خو د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( په نزد کله چ３ 
يو س７ی له خپلو محارمو سره نکاح وت７ي او له هغ３ سره جماع وک７ي، پر هغه باندې حد نه 
الزمي８ي، ＄که کوم وخت چ３ د نکاح ارکان من＃ ته راشي اوس７ی له ＊％３ سره ايجاب او 
قبول سرته ورسوي، نود نکاح ارکان بشپ７ي８ي، اوس که چ５رته د نکاح په شرطونو ک３ کوم 
خلل وي، چ３ له هغ３ جمل３ ＇خه د ＊％３ نه حاللوالی دی: د ارکانو شتون يوه شبهه من＃ 
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ته راولي چ３ حد له من％ه وړي، خوسره له دې هم مجرم د تعزير له جزا ＇خه برائت نشي 
حاصلوالی او د تعزير په جزا مجازات کي８ي.

نزد، نکاح په  په  او محمد )رحمهما اهلل(په －６ون د جمهورو علماوو  ابو يوسف  امام  او د   
محارمو ک３ شبه من＃ ته نه راوړي او مجرم د زنا په حد مجازات کي８ي. 

د لواطت حکم:

که چ５رته کوم س７ی له کومی ＊％ی يا نارينه سره لواطت وک７ي د امام ابوحنيفه)رحمه اهلل( په 
نزد، د تعزير په جزا مجازات کي８ي. ＄که چ３ داس３ ناوړه عمل ي３ سرته رسولی، چ３ په هغه 

ک３ حد نشته، خو تعزير لري او د صاحبينو په نزد دا د زنا په ＇يردی، نو حد پک３ شته دی.
تعزير  ک３  هغه  په  چ３  دی،  عمل  ناوړه  خو  ده،  نه  زنا  کيدل  يو＄ای  سره  ＇ارويو  له  او   

الزمي８ي. 
په دار حرب يا دار بغي ک３ زنا: 

که ＇وک پداس３ ＄ای ک３ د زنا په جرم اخته شي، چ３ هلته د عادل حاکم تسلط نه وي، لکه 
دار حرب او دار بغی، نود طرفينو )ابوحنيفه او محمد رحمهما اهلل( په نزد، حد ورباندې نشته، 
＄که چ３ په هغه ＄ای ک３ د عادل حاکم الس رسی وجود نه لري، نو د دې عذر له امله حد 
نه الزمي８ي او کله چ３ دار اسالم ته راشي بيا هم پرې حد نشته، ＄که چ３ زنا له پيل ＇خه 

د حد موجب نه وه.
او د ابو يوسف په نزد حد پرې الزمي８ي، ＄که چ３ عاقل، بالغ او مسلمان شخص د زنا په 

جرم اخته شوی، چ３ بايد مجازات شي. 
فعاليت: هغه مسئل３ چ３ په شرحه ک３ نه دي راغلي او په متن ک３ شتون لري. هريو له زده 
کوونکو ＇خه دې غور وک７ي او هغه دې راوباسي او ماده په ماده دې هغه نورو زده کوونکو 

ته ولولي. 
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۱. که چ５رې د زنا د حد له شاهدانو ＇خه يوتن په الندينيو صورتونو ک３ له شهادت ＇خه 
و－ر＄يده، نو پردې －ر＄يدن３ باندې ＇ه اثر مرتبي８ي؟

_ پر حد باندې د قاضي له حکم ＇خه مخک３.
_ د قاضي له حکم وروسته او د حد له اقام３ ＇خه مخک３.

_ وروسته له رجم ＇خه. 
۲. احصان په ＇و ډوله دی؟ د رجم د احصان شرطونه بيان ک７ئ؟ 

۳. أيا د محصن زاني لپاره د رجم او جلد ترمن＃ او دغير محصن زاني لپاره د جلد او ش７لو 
ترمن＃ جمع   راتالی شي؟ 

۴. که چ５ری ناروغ س７ی يا حامله زنا وک７ي، د دوی سره د حد د اقام３ په برخه ک３ ＇ه معامله 
صورت نيسي؟ د رجم او جلد په برخه ک３ ي３ حکم بيان ک７ئ؟ 

۵. ول３ د قذف په حد ک３ تقادم کومه اغيزه نه لري؟ او په نورو حدودو ک３ د هغه حکم ＇ه 
ډول دی؟ 

۶. له محارمو سره نکاح کول ＇ه حکم لري؟ اختالف سره له داليلو بيان ک７ئ؟ 
۷. لواطت ＇ه حکم لري؟ پرهغه چ３ کوم اثر مرتبي８ي، هغه بيان ک７ئ؟ 

۸. په دارحرب او يا د باغيانو ل＋کر ته نژدې زنا کول ＇ه حکم لري؟ 
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يوولسم لوست

د شرب حد

���� åHáf èn¶=�ëb ßU� àH>ßE
�ÄáÉß·ß£ª�ßf®=�Æ=�( ß́ å¶ ßdåE�àaÇ àÃ èn¶=�åÄáÉß· ß¢�ßbåÃ ßnßª�(ãaÇ àQáÇßº�>ßÃà�åeßÆ�ßd å]ã>ßª�ßf á»ßá�=� ßHåf ßm� áÀßºßÆ�$-%

��* çbßà��áß��(> ßÃåJ�=e� åH> ßÂßc�ßbá£ßE�çfß®ß?� áÁ=åÆ�( èbßá�=
��* çb àU�ådÉåFç¿¶=� áÀåº�ßf å³ ßi� áÀßºßÆ�$.%

� ß¼ß·á£àÈ�ÎçJ ßU� àÁ=ßf á³ çj¶=� èbßà�� ß×ßÆ�(> ßÂß@çÉß̄ßI�áÆß?�åf á»ßá�=�àÍ ßVåÑ=ße�àÄá¿åº�ßb åQ àÆ� áÀßº�Îß· ß¢�çb ßU� ß×ßÆ�$/%
��* àf á³ èj¶=�àÄá¿ ß¢� ß¹ÆàhßÈ�ÎçJ ßU�èbßà�� ß×ßÆ�(> â¢áÇ ß{�àÄßEåf ßmßÆ�ådÉåFç¿¶=� áÀåº�ßf å³ ßi�àÄç¾ß?

�(>ß¾ëh¶=� å��>ß¾áfß²ßc�> ß»ß²�åÄå¾ßbßE�Îß· ß¢� à±çfß«àÈ�(> â{áÇ ßi� ßÁÇà¾>ßß��ëfàá�=� å��åf á³ èj¶=ßÆ�(åf á»ßá�=� èb ßUßÆ�$0%
��*> â{áÇ ßi� ßÁÇ à£ßEáeß?�àÅ èb ßVßª�= âbáF ß¢� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ

��* çbßà��áß��( ß¤ ßQße� ç¼àM�(åf á³ èj¶=ßÆ=�(åf á»ßá�=� åHáf ànåE�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$1%
�æÐ> ßjë¿¶=�àÌßa> ßÃ ßm�åÄÉåª� à̧ ßFá̄ àÈ� ß×ßÆ�(âÌ ßb åU=ßÆ�âÌçfßº�åÅåe=ßfá®åDåE�Æ� åÀáÈßb åÂ> ßm�åÌßa> ßÃ ßnåE� àHf èn¶=� àKàFáNßÈßÆ�$2%

 �* å¹> ßQëf¶=� ß¤ßº

ژباړه: 
د شرابو حد: 

)۱( که چا شراب و＇＋ل او په داس３ حال ک３ ونيول شو، چ３ بوی ي３ موجود و او －واهانو 
پرې شاهدي ورک７ه او يا ي３ په داس３ حالت ک３ اقرار وک７ چ３ د شرابو بوی موجود و، نو پر 
هغه باندې حد الزمي８ي. او که د شرابو د بوی له لرې کيدو ＇خه وروسته ي３ اعتراف وک７، 

حد پرې نه جاري کي８ي. 
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)۲(＇وک چ３ له نبيذو )د حبوباتو او م５وې له اوبو( ＇خه نشه شو، حد پرې جاري کي８ي. 
نه  حد  باندې  پرهغه  ک７ل،  قی  هغه  ي３  يا  او  راغی  بوی  شرابو  د  چ３  ＇خه  چا  له    )۳(

الزمي８ي.
 ＇وک چ３ نشه وي، تر هغه پورې حد پرې نه جاري کي８ي، تر ＇و ＇ر－نده شي، چ３ د م５وې 
له اوبو ＇خه نشه شوی او هغه ي３ په خپله خو＊ه ＇＋لي دي، پرنشه شخص تر هغه پورې حد 

نه پلی کي８ي، تر＇و چ３ نشه ترې لرې شوې نه وي.
)۴( د أزاد شخص د شرابو او نش３ حد اتيا ُدرې دی، چ３ د بدن په بيال بيلو برخو به وهل 
کي８ي، لکه ＇رن／ه چ３ مو په زنا ک３ يادونه وک７ه او که مريی وي، حد ４ي ＇لوي＋ت ُدرې 

دی.
)۵( ＇وک چ３ د شرابو په ＇＋لو، يا په نشه کيدلو اقرار وک７ي او بيا ور＇خه و－ر＄ي، حد 

پرې نه جاري کي８ي.
)۶( د شرابو ＇＋ل د دوه کسانو په شهادت او يا پر خپل ＄ان باندې په يو＄ل اقرار کولو سره 

ثابتي８ي او په دې ک３ د ＊％و شاهدي له نارينه وسره نه منل کي８ي.

شرحه: 
د شرابو حد: د شراب ＇＋ونکي شخص له وهلو ＇خه عبارت دی چ３ اتيا درې دي. 

د شرابو د حد د وجوب المل: 

د شرابو د ＇＋لو حد په دوه ＇يزونو واجبي８ي:
۱_ د شرابو ＇＋ل، که ل８ وي او يا ډير ۲_ په نبيذو نشه ک５دل. 

او شراب ＇＋ل  وايي  ته  لغت ک３ ＇＋لو  په  اخيستل شوی، شرب  له شرب ＇خه  شراب: 
کيدونک３ مائع ده او هغه شراب چ３ ل８ او ډير ي３ حرام دي د شرع３ په اصطالح ک３ هغه ته 
خمر ويل کي８ي چ３ د ان／ورو له هغو خامو اوبو ＇خه عبارت دي چ３ د وخت په ت５ر４دو سره 
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＄وښ کوي، ت５زي８ي )نشه رامن＃ ته کوي( او ＄， وغور＄وي، دا د امام ابو حنيفه )رحمه 
اهلل( نظر دی او د صاحبينو په نزد د ＄， غور＄ول شرط نه دي، ＄که چ３ د حرمت المل 

！ين／يدل )نشه رامن＃ ته کول( دي، چ３ پر هغه بسنه )اکتفا( کي８ي. 
نبيذ: نبيذ د م５وې، شاتو او د حبوباتو اوبو ته وايي، لکه د مميزو، د خرما، د غنمو، د اوربشو 

او داس３ نورې اوبه. 
د نشه يي مشروباتو د حد وجوب

 د شرابو په ＇＋لوک３ که هغه ل８ وي او يا ډير، حد الزمي８ی او په نورو ＇＋ل کيدونکو توکو ک３ 
يوازې هغه وخت حد الزمي８ي، چ３ پرکالی )سکر( من＃ ته راولي. د بن／و )چرسو( پواسطه 

نشه کيدل، حد نه الزموي. 
سکر: سکر نشه کيدلو ته واي３ او نشه شخص هغه کس دی چ３ خبرې ي３ －６ې وډې وي او 

اپلت３ وايي. 
د شراب ＇＋لو د حد د اثبات الر: د شرابو حد د دوه نارينه شاهدانو په شهادت، يا پخپله د 

شخص په اقرار سره ثابتي８ي. 
د شرابو په حد ک３ تقادم:د شرابو حد د تقادم له امله له من％ه ＄ي او دهغه د تقادم موده د 

شرابويا د نشه يي مادې بوی دی، کله چ３ بوی له من％ه والړ شي، وروسته له هغه شاهدي او 
اقرار حد نه واجبوي. 

دا حکم د شيخينو )رحمهما اهلل( په نزد دی، اود ابن مسعود )رضي اهلل عنه( له راي３ ＇خه ي３ 
اخيستی دی. د امام محمد)رحمه اهلل( په نزد په اقرارک３ د تقادم موده هي＆ اغيزه نه لري اود 
تقادم د مودې شهادت يوه مياشت ده، ＄که چ３ زنا ک３ هم يوه مياشت اعتبار لري. که چ５رې 
شاهدانو کوم س７ی وليد چ３ شراب ي３ ＇＋ل او يا نشه و او سمدالسه د محکمی لوري ته 
روان شو، خود الري د لر４والي له امله ي３ بوی له خول３ ＇خه ورک شو او يا ي３ نشه ختمه 

شوه، نو د ！ولو يادو شوو امامانو په نزد، حد پرې جاري کي８ي.
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د شرابو او يا د نش３ بوی

که له يو شخص ＇خه د شرابو بوی حس شو، يا ي３ شراب قی ک７ او يا د نش３ په حالت ک３ 
وليدل شو، په درې واړو صورتونو ک３ پرې حد نه جاري ک８５ي، ＄که کيدای شی چ３ د کوم 

بل شي بوی وي او يا ي３ په اکراه او يا ي３ د اضطرار له امله ＇＋لي وي. 

۱. د شرابو حد تعريف ک７ئ؟
۲. کوم عملونه د شرابو حد واجبوي؟ 

۳. د الندينيو اصطالحاتو معنا بيان ک７ئ: شراب، نبيذ، سکر 
۴. د شرابو حد په ＇ه ډول ثابت８５ي؟ 

۵. تقادم د شرب په حد ک３ ＇ه اغيز لري؟ د شيخينو او محمد)رحمهم اهلل ( مذهب په دې 
اړه بيان ک７ئ؟ 
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دولسم لوست
د قذف حد

پر معصوم او بي／ناه مسلمان باندې د زنا د تور په لگولو سره د هغه عزت او ！ولنيز حيثيت ته 
ډ４ر زيان رسي８ي، نو د هغه د حرمت او درناوي د خونديتوب په خاطر اسالمي شريعت د هغه 
سپکاوى او په ＄انگ７ي ډول په هغه پورې د زنا تور لگول حرام ک７ی دی، چ３ په دې لوست 

ک３ به د دې جرم د سزا په اړه معلومات درک７و.
���� åádß̄á¶=� ëb ßU� àH>ßE��

� àÆdá̄ßá�= �Gß¶> ß{Æ�(>ß¾ëh¶= � åXÈåf ßråE �âÍß¿ ßráà��âÌß?ßfáº= �åÆß? �>â¿ ßráà�� âØ àQße � à̧ àQçf¶= � ßßdß® �=ßcC �$-%
�ßá� ß¦�àÄE>ßÉåM�Ä¿¢�àaçfßà�� ß×ßÆ�åÄåÑ> ßvá¢ß?�Îß· ß¢� à±çfß«àÈ�(=éf àU� ßÁ>ß²� áÁC�> â{áÇ ßi�ß�å¾>ßß�� à¼å²>ßá�=�àÅ çb ßU�( ëbßá�>åE

����*â>{áÇ ßi�ß á�å£ßEáe?�àÅ ßbß· ßQ�=báF ß¢� ßÁ>²� áÁCßÆ�( àÇ ánßá�=ßÆ� àÆáfß«á¶=�àÄá¿ ß¢� à¥ßhá¿àÈ�àÄç¾ß?
��*>ß¾ëh¶=� å̧ á£åª� áÀ ß¢�>â«Éå« ß¢�(> â»å· ájàº�(> â§å¶>ßE�( âØå®> ß¢�(=éf àU� àÆàdá̄ßá�=� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� àÁ> ßr áUåáÝ=ßÆ�$.%

�(ãÍß¿ ßráà��ãÍßJëÉßº �àÄèºà?ßÆ �åÍßÉå¾=çh¶= � ßÀáE= �>ßÈ �áÆß? �´ÉåEßåÙ �K ájß¶ �6 ß¹>ß̄ßª �åÅåá� ß¦ � ßG ßjß¾ �Îß«ß¾ � áÀßºßÆ �$/%
* àåc>ß̄á¶=� çb àU�(> ßÂëbßå}� àÀáE å×=� ßGß¶> ß{ßÆ

��*åÄåªádß̄åE�åÄåF ßjß¾� å�� à\ßbß̄á¶=� à¤ß̄ßÈ� áÀßº� ç×C� åKëÉ ß»á·å¶� åádß̄á¶=� ëbßå}� àGå¶> ßìàÈ� ß×ßÆ�$0%
�åbáFß£á·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�* ëbßá�>åE� ßGå¶> ßìàÈ� áÁß?� åbáFß£á¶=ßÆ�åfåª> ß³á¶=�åÄå¿áE å×�ßg> ßQ�(>â¿ ßráà�� àÆàdá̄ßá�=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$1%

����*åÍ ß»å· ájàá�=�åÌçfàá�=�åÄëºà?� åádß̄åE�àÅ ß×áÇßº� ßGå¶> ßìàÈ� áÁß?
��*àÄ à¢Ç àQàe� á̧ ßFá̄ àÈ�áß��( ß¤ ßQße� ç¼àM� åádß̄á¶>åE�çfß®ß?� áÁåCÆ�$2%

� ßkáÉß·ßª ��åÐ> ß» çj¶= �åÐ>ßº � ßÀáE= �>ßÈ �6 æ̧ àQßfå¶ � ß¹>ß® � áÀßºßÆ �* çbßà��áß� �� èÊ åìáFå¾ �>ßÈ �6 úÊåEßfß£å¶ � ß¹>ß® � áÀßºßÆ �$3%
��* æåc>ß̄åE� ßkáÉß·ßª�(åÄëºà?� åTáÆßg�áÆß?�åÄå¶> ß]� ß�C�áÆß?�åÄ ë» ß¢� ß�C�àÄßF ßjß¾�=cåC ßÆ�* æåc>ß̄åE

��*àÄàªåc>ß®� çbßà��áß��åÄ å³á·åº�åá� ß¦� å��>âº=ßf ßU�>âÒ á{ßÆ� ßÓ å{ßÆ� áÀßºßÆ�$4%
*> ßÃàªåc>ß®� èbßà�� ß×�æbß¶ßÇåE�àÍß¿ ß¢ ßØàá�=ßÆ�$5%
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�� à° åi>ßª�>ßÈ�6 ß¹>ß̄ßª�>ß¾ëh¶=�åá�ß§åE�> â»å· ájàº� ßßdß®�áÆß?�>ß¾ëh¶>åE�=âfåª> ß²�áÆß?�âÍßºß?�áÆß=�â=báF ß¢� ßßdß®� áÀßºßÆ�$-,%
��*áeçhß£àÈ�áß��� àfÈåhá¿ å]�>ßÈ�� àe>ßå��>ßÈ� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�*ßeëh à¢�� àOÉåF ß]�>ßÈ�áÆß?��ãfåª> ß²�>ßÈ�áÆß?

�6 ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�* æL=ßbß· ßQ� àP ßØßM�àÄè·ß®ß? ßÆ�(> â{áÇ ßi� ßÁÇàM ßØßMßÆ�ãÍß£ ájåI�àÅ àfßNá²ß?� àfÈåhá£çJ¶= ßÆ�$--%
�åfÈåhá£çJ¶=� å�� åHáf çv¶=� ß�C� ç¼ àvßÈ� áÁß?�à½>ßºåáÝ=�Ïß?ße� áÁåCßÆ�*> â{áÇ ßi�ß�å£áF ßißÆ�âÍ ßjáß��åfÈåhá£çJ¶>åE� à̈ à·áFßÈ

�*Äß·ß£ßª� ßkáFßá�=
�* åádß̄á¶=� èb ßU� ç¼àM�( åHáf èn¶=� èb ßU� ç¼àM�(>ß¾ëh¶=� èb ßU� ç¼àM�( àfÈåhá£çJ¶=� åHáf çv¶=� èb ßmß?ßÆ�$-.%

��*ãeßb ßÂ�àÄàºßbßª� ßL> ß»ßª�(àÅßeçh ß¢�áÆß?�à½>ßºåáÝ=�àÅ çb ßU�=c=ßÆ�$-/%
� åádß̄á¶=� å��àfåª> ß³á¶=� çb àU� áÁåCßÆ�( ßH>ßI� áÁåCßÆ�àÄàIßa> ßÃ ßm� áK ßìß̄ ßi�( åádß̄á¶=� å�� à¼å· ájàá�=� çb àU�=ßcåC ßÆ�$-0%

   �*àÄàIßa> ßÃ ßm� áKß·åFà®� ß¼ß· áiß?� ç¼àM

ژباړه
د قذف حد:

)۱( که ＇وک محصن س７ی يا محصنه ＊％ه په صريحو ！کو سره په زنا تورنه ک７ي او مقذوف 
د حد غو＊تنه وک７ي، نو که )قاذف( أزاد و، حاکم به ي３ په مختلفو غ７و اتيا درې وهي او جام３ 
به ترې نه ويستل کي８ي، مگر چپن او مالوچ لرونک３ جام３ به ترې ويستل کي８ي. که )قاذف( 

مريی و، ＇لو４＋ت درې به ي３ ووهي.
)۲( احصان دې ته وايي چ３ مقذوف أزاد، عاقل، بالغ، مسلمان او له زنا ＇خه پاک وي.

)۳( چا چ３ د بل شخص نسب نفي ک７ او وي３ ويل: ته دې د پالر )زوی( نه ي３، يا ای د 
ي３ د حد  او زوې  ي３ محصنه م７ه شوې وي،  )په داس３ حال ک３( چ３ مور  زويه!  زناکارې 

غو＊تنه وک７ي، قاذف په حد کي８ي.
)۴( د م７ي لپاره د قذف د حد غو＊تنه يوازې هغه ＇وک کوالی شي، چ３ قذف ４ي په نسب 

ک３ د عار المل －ر＄ي. 
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)۵( که مقذوف محصن وي، کافر او مريي زوی ته ي３ د حد غو＊تنه روا ده، خو مريی نشي 
بادار د حد غو＊تنه  لپاره د خپل  او مسلمان３ مور  أزادې  په قذف ک３ د خپل３  کوالی چ３ 

وک７ي.
)۶( که چا په قذف اقرار وک７ او وروسته )له خپل اقراره( وگر＄５د، رجوع ي３ نه منل کي８ي.

)۷( که چا عربي ته وويل: ای نبطي! )نبط يو قوم دی چ３ تور رنگونه لري او عرب نه دي( 
نه په حد کي８ي. که چا يو س７ي ته وويل: ای د أسمان د اوبو زويه! قاذف نه دی او که هغه ي３ 

کاکا، ماما يا د مور م７５ه )پلندر( ته منسوب ک７، نو قاذف نه دی. 
نه جاري  قاذف حد  پر  وک７ه،  حرامه جماع  سره  چا  بل  له  پرته  ملک  د خپل  چا  که   )۸(

کي８ي.
)۹( په ولد باندې د لعان کوونک３ )＊％３( قاذف نه په حد کي８ي.

)۱۰( که چا مريی، وينزه يا کافر په زنا تورن ک７ يا ي３ مسلمان له زنا پرته په بل ＇ه تورن ک７ او 
وي３ ويل: ای فاسقه! يا ای کافره! يا ای خبيثه! تعزير کي８ي. او که وي３ ويل: ای خره! يا ای 

خنز４ره! نه تعزير کي８ي.
)۱۱( د تعزير زياته اندازه نهه د４رش درې او کمه ي３ درې ُدرې دي. امام ابويوسف وايي: تعزير 
تر پن％ه اويا درو هم رسي８ي. که امام مناسبه و－２له، پر تعزير حبس هم ورزياتوالی شي. سخت 

وهل په تعزير ک３ دي، بيا په زنا، بيا په شرابو او بيا په قذف ک３.
نه  )تاوان  ده  هدر  ي３  وينه  م７شي،  )ور＇خه(  او  ک７ي  تعزير  يا  حد  په  ＇وک  امام  که   )۱۲(

لري(.
)۱۳(که مسلمان په قذف ک３ په حد شي که توبه هم وباسي، گواهي ي３ ساقطي８ي. که کافر په 

قذف ک３ په حد شي او بيا مسلمان شي گواهي ي３ منل کي８ي.
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شرحه
د قذف تعريف: قَْذف د)قاف( په فتح３ او د )ذال( په سکون سره غور＄ولو او ويشتلو ته وايي 

او د شرع３ په اصطالح ک３ په زنا باندې د س７ي يا ＊％３ تورنولو او د نسب نف３ کولو ته ويل 
کي８ي.

د قذف د حد مشروعيت: اهلل تعالی د النور په سورت ک３ د قذف پر تحريم سرب５ره هغه ته سزا 

� á¼ àÂÆ àbå· áQ>ßª�Ð= ßbßÃ àm�åÍß£ßEáeß@åE�=ÇàIá@ßÈ�áß�� ç¼àM� åK¿ ßráàá�=� ßÁÇàºáfßÈ� ßÀÈådç¶=ßÆ% :هم ！اکل３ ده او فرمايي
$ )النور: ۴( ژباړه: هغه چ３  ßÁÇà̄ åi>ß«á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶áÆà?ßÆ�= âbßEß?�âÌßa> ßÃ ßm� á¼àß��=Çà·ßFá̄ ßI� ß×ßÆ�âÌ ßbá· ßQ�ß�å¾>ßß�
په پاک لمنو ＊％و )د زنا( تور ل／وي، بيا ＇لور شاهدان ت５ر نه ک７ي، هغوی اتيا درې ووهئ او 

د هغو شاهدي هي＆ کله مه منئ، او هغوی فاسقان دي.
د قذف شرطونه او سزا: له متن ＇خه ＇رگنده ده چ３ د قذف په حد ک３ د مقذوف لپاره 

احصان شرط دی چ３ وروسته په متن ک３ تعريف شوی. همدا راز د زنا د تور ل／ولو ！کي هم 
بايد صريح او ＊کاره وي، پر دې سرب５ره مقذوف بايد د حد غو＊تنه وک７ي. 

سزا  مريي  د  او  درې  اتيا  سزا  انسان  قاذف  أزاد  د  دي  راغلي  ک３  أيت  په  لکه ＇رن／ه چ３ 
＇لو４＋ت درې دي ＄که چ３ د مريانو حد د أزادو کسانو په نيمايي دی. د حد د جاري کولو 
په وخت ک３ به د قاذف له سر او مخ پرته د بدن نور ب５الب５ل ＄ايونو په درو وهل کي８ي، ＇و په 
يو ＄ای وهلو سره محدود م７ نشي. د دې لپاره چ３ مجرم )قاذف( د خپل ناوړه عمل سزا په 
سمه تو－ه وويني او په وهلو ودردي８ي له هغه ＇خه   اضافه جام３ لکه ＇ادر، واسک، کورت９ 
او همدا راز هغه پي７ې جام３ چ３ د دردولو مخه نيسي، ويستل کي８ي، خو لکه ＇رن／ه چ３ 
د قذف حد تر ！ولو حدودو خفيف دی، نو له دې امله له محدود ＇خه خپل３ عام３ جام３ 

نه ويستل کي８ي.
د محصن تعريف: د متن له بيان سره سم محصن هغه چا ته ويل کي８ي چ３ أزاد، عاقل، بالغ، 

مسلمان او عفيف وي، عفيف هغه ＇وک دی چ３ د زنا، د شبه３ او فاسدې نکاح له الرې 
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ي３ د کوم３ ＊％３ سره جماع نه وي ک７ي.
د قذف د حد سببونه: د قذف جرم په دوو ډولونو رامن＃ ته کي８ي:

۱- د زنا په صريحو ！کو)الفاظو(.
۲- د نسب په نفی کولو.

په صريحو ！کو)الفاظو(: د قذف د حد يو سبب دا دی چ３ په صريحو ！کو سره په يو شخص 

باندې د زنا تور ولگول شي. لکه ＇رن／ه چ３ يادونه وشوه د زنا د تور ل／ولو ！کي بايد صريح 
او ＊کاره وي، لکه ای زناکاره! يا تا زنا ک７ې او داس３ نور. که يو شخص بل ته ووايي: تا زنا 
ک７ې، او در４م／７ی ووايي: ر＊تيا دې وويل، نو په در４م／７ي حد نه الزمي８ي، ＄که د زنا د تور 
په اړه د در４مگ７ي وينا صريحه نه ده، د کناي３ په ！کو سره د زنا تور لگول حد نه الزموي، لکه 
چ３ يو ＇وک بل ته ووايي: ای فاجره! ＇رنگه چ３ د )فاجر( ！کی د کناي３ په ډول د زاني لپاره 

کارول کي８ي او صر４ح نه دی نو قذف نه گ２ل کي８ي.
د نسب نفي کول: چ３ د فقه３ په کتابونو ک３ د زنا د تور جارمجرا گ２ل کي８ي، د قذف د حد 

بل سبب دی. د نسب د نفی کولو مثال دا دی چ３ ＇وک چا ته ووايي: ته د فالني زوی نه ي３، 
يعن３ د پالر نوم ي３ واخلي. يا داس３ ووايي: ای د زناکارې زويه! په دې صورت ک３ قاذف د 
نوموړي شخص نسب د هغه د معلوم پالر ＇خه نف３ ک７ی او په حقيقت ک３ ي３ د هغه مور په 
زنا تورنه ک７ې ده او هغه مقذوفه ده، په دې اساس مور به د حد غو＊تنه کوي، نو که د نوموړي 
شخص مور محصنه م７ه شوې وي، دی به د خپل３ مور په ＄ای د قاذف د حد غو＊تنه کوي، 
خو که مور ي３ ژوندۍ او محصنه وي نو پخپله به د قاذف د حد غو＊تنه کوي او بل ＇وک ي３ 
استازيتوب نشي کوالی. د غيابت په صورت ک３ ي３ هم زوی استازيتوب نشي کوالی، ＄که 

چ３ په حدودو ک３ نيابت صح５ح نه دی.
د حد په غو＊تلو ک３ استازيتوب: د نسب د نفی کولو په صورت ک３ اصلي مقذوف هغه 

＇وک دی چ３ د زنا تور پرې لگ５دلی وي، لکه په پورتني مثال ک３ مور، نو له قاذف ＇خه د 
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حد غو＊تنه د مقذوف حق دی، خو که هغه م７ وي نو په استازيتوب ي３ د حد غو＊تنه يوازې 
هغه ＇وک کوالی شي چ３ د قذف له امله ي３ نسب ته ننگ او عار متوجه شوی وي، لکه 
پالر، زوی او لمسی او د استازي لپاره احصان شرط نه دی. په دې بنس که استازی کافر يا 
مريی هم وي، د حد غو＊تنه کوالی شي. ورور او خور د حد غو＊تنه ＄که نشي کوالی چ３ 

په قذف سره د هغوی نسب ته ننگ او عار ندی متوجه شوی.
له پورتن９ قاعدې ＇خه استثنا: دا چ３ مريی کوالی شي د استازي په توگه د قاذف د حد 

غو＊تنه وک７ي، خوله دې قاعدې ＇خه يو شخص مستثنا دی او هغه دا چ３ مريی له خپل 
بادار ＇خه د حد غو＊تنه نشي کوالی، يعن３ که بادار د خپل مريي پر مور قذف ولگوي، مريی 
بادار د حد جاري  پر خپل  له محکم３ ＇خه  په استازيتوب  نشي کوالی چ３ د خپل３ مور 
کولوغو＊تنه وک７ي، په دې دليل چ３ مريی د خپل بادار ＇خه د خپل ＄ان د قذف په صورت 
ک３ د حد غو＊تنه نشي کوالی نو د بل چا په استازيتوب خو په طريقه اولی د حد غو＊تنه 

نشي کوالی.
له اقراره گر＄５دل: د قذف حد د قاذف په اقرار يا د دوو گواهانو په ت５رولو ثابتي８ي. اقرار 

کوونکی کولی شي له قذف پرته په نورو حدودو لکه زنا او شرابو ک３ له خپل اقرار＇خه ب５رته 
وگر＄ي، ＄که چ３ نوموړي حدود د اهلل حقونه دي، خو د قذف په حد ک３ اقرار کوونکی 

＄که له خپل اقراره نشي گر＄５دلی چ３ په دې حد پورې د بنده حق ت７او لري او غالب دی.
د قذف نا＇رگند ！کي: د قذف لپاره دا شرط و چ３ تور بايد د زنا په صريحو ！کو لگ５دلی 

توکمه  ته منسوب ک７ل شي لکه عرب  قوم  بل  پرته  قوم  له دې کبله که ＇وک د خپل  وي. 
شخص ته ترک وويل شي يا پ＋تون شخص ته د عرب خطاب وشي، نو قذف نه گ２ل کي８ي. 
د )يا ابن ماء السماء!: ای د اوبو زويه!( په خطاب هم ＇وک قاذف نه شم５رل کي８ي ＄که چ３ 

دا لقب د سخاوت په معنا کارول کي８ي که ＇ه هم په ظاهر ک３ نسب نف３ کوي.
د کاکا، ماما او پلندر ！کی هم په عرف ک３ د پالر لپاره کارول کي８ي نو له دې کبله که ＇وک 
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کوم شخص کاکا، ماما يا پلندر ته منسوب ک７ي قاذف نه شم５رل کي８ي.
پرمالعن３ قذف: که ＊％ه ماشوم وزي８وي او م７５ه ي３ دعوه وک７ي چ３ نوموړی ماشوم له ده 

＇خه نه، بلک３ حرامي دی او په نتيجه ک３ دواړه لعان وک７ي، نو د نوموړې ＊％３ قاذف نه په 
حد کي８ي، ＄که د زوی نسب ي３ له م７５ه ＇خه ثابت نه دی او د زنا يوه ن＋ه موجوده ده، نو 
＊％ه محصنه نه －２ل کي８ي، خو که لعان ي３ له ماشوم پرته ترسره ک７ی و، بيا ＊％ه محصنه ده 

او قاذف ي３ د حد مستوجب دی.
په تورونو ک３ تعزير: که حد له دې کبله ساقط شو چ３ مقذوف محصن نه و نو قاذف تعزير 

کي８ي. که ＇وک مسلمان ته فاسق، کافر يا خبيث ووايي تعزير کي８ي، خو که په مسلمان ک３ 
فسق موجود و او چا ورته فاسق وويل، قاذف نه تعزير کي８ي. چا ته په خره يا خنزير ويلو ＇وک 
نه تعزير کي８ي، ＄که چ３ دا ډول ！کي د انسان په هکله هي＆ حقيقت نه لري او ＊کاره دروغ 

دي نو اساسا په تور او قذف ک３ نه شم５رل کي８ي.
تعزير او د هغه اندازه: تعزير په لغت ک３ ر！لو او ردولو ته وايي. په اصطالح ک３ تعزير هغ３ 

سزا ته ويل کي８ي چ３ شريعت ي３ اندازه نه وي ！اکلي او په هغو －ناهونو ک３ مجرم ته ورکول 
کي８ي چ３ حد او کفاره پک３ نه وي. د تعزير ل８ه اندازه درې ُدرې ده ＄که له در４و ＇خه په کمو 
درو ک３ درد او تکليف نه حس کي８ي او زياته اندازه ي３ نهه د４رش ُدرې ده. په السنن الکبری 
ا ِفى َغْيِر َحدٍّ فَُهَو ِمَن  للبيهقي ک３ راغلي دي چ３ پيغمبر )عليه السالم( فرمايي: « َمْن بَلََغ َحدًّ
اْلُمْعتَِديَن ». ژباړه: چا چ３ د )تعزير( سزا د حد اندازې ته ورسوله، هغه له تيري کوونکو ＇خه 
دی. نو ＇رنگه چ３ د مريي حد ＇لو４＋ت درې دی، د تعزير زياته اندازه نهه د４رش و！اکل شوه. 
امام ابويوسف وايي: د أزاد انسان کم حد اتيا درې دی او علي )کرم اهلل وجهه( به تعزير پن％ه 

اويا درو ته رساوه، نو د تعزير زياته اندازه پن％ه اويا درې ده.
د درو وهلو مراتب: تر ！ولو سخت وهل په تعزير ک３ دي، ＄که چ３ د درو شم５ر ي３ کم 

� å��ãÍßªá?ße�> ß»åÃåE� á¼ à²ád à]á@ßI� ß×ßÆ% :دی، بيا سخت وهل په زنا ک３ دي چ３ په هکله ي３ اهلل فرمايلي
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�=�åç$)النور: ۲( ژباړه: او نه دې نيسي تاس３ په )دواړو زناکارانو( ک３ زړه سوی په )انفاذ د  åÀÈåa
حکم( د اهلل ک３. له زنا وروسته سخت وهل په شرابو ک３ دی کله چ３ ي３ جرم ثابت شي او 

ورپس３ بيا د قذف حد دی.
$ له مخ３ پر حد  ßÁÇà̄ åi>ß«á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶áÆà?ßÆ�= âbßEß?�âÌßa> ßÃ ßm� á¼àß��=Çà·ßFá̄ ßI� ß×ßÆ% د تالوت شوي أيت
سرب５ره د محدود شوي شخص بله سزا دا ده، چ３ د تل لپاره ي３ شاهدي د منلو وړ نه ده، که 

توبه ي３ باسل３ هم وي.

خبرې  اړه  په  زيانونو  د  لگولو  قذف  او  تورونو  د  باندې  ډلو  او  افرادو  پر  دې  کوونکي  زده 
وک７ي.

۱. قذف تعريف او د حرمت دليل ي３ وواياست.
۲. د أزاد انسان او مريي د قذف سزا په پوره توگه بيان ک７ئ.

۳. محصن تعريف ک７ئ.
۴. د قذف د حد سببونه بيان ک７ئ.

۵. د تعزير ل８ه او زياته اندازه د امامانو د اختالف سره بيان ک７ئ. 
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ديارلسم لوست

د غال حد )١(

په ت５رو لوستونو ک３ هغه حدود بيان شول چ３ موخه ي３ د انسان د نفس او عزت ساتنه وه، اوس 
په دې لوست ک３ د غال حد بياني８ي چ３ موخه ي３ د انسانانو د مالونو ساتنه ده.

6 å°Èåf çì¶=� å¥> çìà®ßÆ�åÍß®åf çj¶=� àH>ßJå²
�áÆß?� áKß¾> ß²�âÍßEÆàf ávßº�( ß¼ åÂ=ßeßa�àÌßf ßnß¢�àÄàJ ß»Éå®�>ßº�áÆß?�( ß¼ åÂ=ßeßa�ßÌßf ßnß¢� à̧ å®> ß£á¶=� à̈ å¶>ßFá¶=� ß±ßf ßi�=ßcC$-%

��* à¤ áìß̄á¶=� ßG ßQßÆ�(åÄÉåª�ßÍßÃáF àm� ß×�ægáf åU� áÀåº�(æÍßEÆàf ávßº�ßá� ß¦
��* åÀáÈßb åÂ> ßm�åÌßa> ßÃ ßnåE�áÆß?�(âÌ ßb åU=ßÆ�âÌçfßº�åÅåe=ßfá®åDåE� à¤ áìß̄á¶=� àGåß�ßÆ�$.%

�àÄßE> ßqß?� áÁåCßÆ�( ß¤ åìà®�( ß¼ åÂ=ßeßa�àÌßf ßnß¢� á¼ àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� ßH> ßqß@ßª�æÍß®åf ßi� å��ãÍ ß¢>ßß�� ßµßß� ám=�=ßcåC ßÆ�$/%
��* á¤ ßìá̄ àÈ�áß�� ȩ̀ ß®ß?

�( åoÉ ånßá�=ßÆ�( åG ßrß̄á¶=ßÆ�( åG ßnßá�>ß²�(å½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa� å��> âU>ßF àº�> âÃåª>ßI� àb ßQÇàÈ�> ß»Éåª� ß¤ áìß®� ß×ßÆ�$0%
��(å ß�ç·¶=ßÆ�(åÍßF á{çf¶=�åÄå²=ßÇß«á¶> ß²�(àa> ßjß«á¶=�åÄáÉß¶C� à¥åf ájàÈ�> ß»Éåª�´¶d²ßÆ�( åbáÉ çr¶=ßÆ�(åá� çì¶=ßÆ�( ǻ ß» çj¶=ßÆ

��*áb ßráà��áß��Ëådç¶=� å¥áeçh¶=ßÆ�(åf ßR çn¶=�Îß· ß¢�åÍßÃå²>ß«á¶=ßÆ�( å_É ëìåFá¶= ßÆ�(å�¼ áVç·¶=ßÆ
�åÄáÉß· ß¢� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ� å¬ ßV áràá�=�åÍß®åf ßi� å�� ß×ßÆ�(åeÇÉ èì¶=� å�� ß×ßÆ�(åÍßEåf áìàá�=�åÍßEåf ámßáÙ=� å�� ß¤ áìß®� ß×ßÆ�$1%
� å±åe> ßi�Îß· ß¢� ß¤ áìß®� ß×ßÆ�*åaáfç¿¶=� ß×ßÆ� åSá¾ßf áì ën¶=� å�� ß×ßÆ�åÍ çvå«á¶=ßÆ� åGßÂçd¶=� åGÉå· ßq� å�� ß×ßÆã(ÍßÉá· åU
� å�� ß¤ áìß®� ß×ßÆ�* åH> ßjåá�=�åfåI>ßªßa� å�� ç×C�åfåI>ßª çb¶=� å�� ß¤ áìß®� ß×ßÆ� ãÊ·U�åÄáÉß· ß¢� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�ëfàá�=�ëå� çr¶=

*æe>ßºáhåº� ß×ßÆ� æ̧ áF ß{� ß×ßÆ� úàa� ß×ßÆ�æbáÃßª� ß×ßÆ� æGá· ß³¶=�åÍß®åf ßi
�áÆß? � åÁ=ßÆß? � åG ßnßá�=� áÀåº�ßdåè�=�=ßcåC ßÆ� å¹ßbá¿ çr¶=ßÆ�( ålÇà¿ßEßáÙ=ßÆ�(>ß¿ß̄á¶= ßÆ�( åT> çj¶=� å�� à¤ ßìá̄ àÈßÆ�$2%

��*> ßÃÉåª� ß¤ åìà®� ãH=ßÇáEß?
�* ækå·ßJáà�� ß×ßÆ�( æGåÃßJá¿ àº� ß×ßÆ�( æp>çFß¾� ß×ßÆ�(Íß¿åÑ> ß]� ß×ßÆ�( æÀåÑ> ß]�Îß· ß¢� ß¤ áìß®� ß×ßÆ�$3%
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��*ãÍ ß²åf ßm�åÄÉåª� å±åe> çj·å¶� æ¹>ßº� áÀåº� ß×ßÆ�( å¹>ßá�=� åKáÉßE� áÀåº� à±åe> çj¶=� à¤ ßìá̄ àÈ� ß×ßÆ�$4%
��* á¤ ßìá̄ àÈ�áß��(àÄá¿åº�æ½çfáà�� æ¼ åUße�Ëåc�áÆß?�(åÅ åbß¶ßÆ�áÆß?�(åÄáÈßÇßEß?� áÀåº� ß±ßf ßi� áÀßºßÆ�$5%

��å�¼ß¿á§ßá�=� áÀåº� à±åe> çj¶=ßÆ�(åf ß] áÛ=� áÀåº�å á� ßQáÆçh¶=� àb ßUß?� ß±ßf ßi�=ßcC�= ßdß²ßÆ�$-,%
� ß±ßf ßi� áÀ»ª�( å åª>ßá�>åE�ãgáf åUßÆ�(åeÆèb¶=ßÆ�( åLÇàÉàFá¶> ß²(ÄÉåª�Îâ¿á£ßå��ãgáf åU�å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢� àgáfåá�=ßÆ�$--%

��* à¤ áìß̄á¶=�åÄáÉß· ß¢� ßG ßQßÆ�àÄ à�ß«áß��àÅ ßbá¿ å¢�àÄàF åU> ßqßÆ�ægáf åU�åá�ß¦�áÆß?�ægáf åU� áÀåº�>âÒáÉ ßm
*åÄå¶Ç à]àa� å�� ål>ç¿·å¶� ßÁåcà?� æKáÉßE� áÀåº�áÆß?�(æ½>çß�� áÀåº� ß±ßf ßi� áÀßº�Îß· ß¢� ß¤ áìß®� ß×ßÆ�$-.%

��* ß¤ åìà®�àÅ ßbá¿ å¢�àÄàF åU> ßqßÆ�> â¢>ßJßº�åb åR ájßá�=� áÀåº� ß±ßf ßi� áÀßºßÆ�$-/%
��*àÄßª> ßuß?� áÀçå�� ß±ßf ßi�=ßcC� å¬áÉ çv¶=�Îß· ß¢� ß¤ áìß®� ß×ßÆ�$-0%

� ß¤ áìß®� ßØßª�( åKáÉßFá¶=� ßTåe> ß]�ßf ß]A�àÄß¶ßÆ>ß¾ßÆ� ß¹>ßá�=� ßd ß]ß@ßª�( ß̧ ß]ßbª� ßKáÉßFá¶=� èsë·¶=� ßGß̄ß¾�=ßcåC ßÆ�$-1%
�àÄß®> ßjª�æe>ßå��Îß· ß¢�àÄß·ßß�� áÁC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�( ß¤ åìà®�(àÅ ßd ß]ß@ßª� ßTßf ß]� ç¼àM�( å°Èåf çì¶=� å��àÅ>ß̄á¶ß?� áÁåCßÆ�(> ß»åÃáÉß· ß¢

��*àÄ ßQßf á]ß@ßª
��*> â£Éåß��=Ç à£ åìà®�ßd á]ßáÙ=� á¼ àÃ àvá£ßE� ç�ßÇßJßª�ãÍ ß¢>ßß��ßgáfåá�=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC ßÆ�$-2%

� å±Æ àbá¿ àq� å��àÅ ßbßÈ� ß̧ ß]áaß?� áÁåCßÆ�* á¤ ßìá̄ àÈ�áß��(>âÒáÉ ßm�ßd ß]ß@ßª�(åÄÉåª�àÅ ßbßÈ� ß̧ ß]áaß?ßÆ� ßKáÉßFá¶=� ßGß̄ß¾� áÀßºßÆ�$-3%
��* ß¤ åìà®�( ß¹>ßá�=� ßd ß]ß@ßª�(åÅåá� ß¦� ë¼ à²� å��áÆß?�(ëå�ßá� çr¶=

ژباړه
د غال او الر شکون３ کتاب:

)۱( کله چ３ عاقل او بالغ انسان لس درهمه يا هغه ＇ه چ３ بيه ي３ لس درهمه وي، سکه پرې 
وهل شوي وي او که نه، له داس３ حرز )ساتن％ي( ＇خه چ３ شبهه پک３ نه وي، غال ک７ي 

)دالس( غو＇ول ي３ واجبي８ي. 
)۲( پر خپل ＄ان باندې د غله يو ＄ل اقرار يا د دوو شاهدانو شاهدي د غله د الس غو＇ول 

واجبوي. 
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ي３(  )السونه  ورسي８ي،  درهمه  ته لس  يوه  هر  او  په غال ک３ شريکه شي  ډله  )يوه(  که   )۳(
غو＇ي８ي او که له دې ＇خه کم３ ورورسي８ي، السونه ي３ نه غو＇ي８ي.

)۴( په هغو شيانو ک３ )دالس( غو＇ول نشته چ３ په دار اسالم ک３ ب３ ارز＊ته او مباح وي، لکه 
لرگي، دورم３، وا＊ه، کب او ＊کار. همدا راز هغه شيان چ３ ژر خرابي８ي لکه تازه ميوې، 

شيدې، غو＊ه، هندوانه، په ونه ک３ ميوې او هغه ک＋ت چ３ لو شوی نه وي.
او  مرغانو  په  همدارن／ه  نشته،  )د الس( غو＇ول  ک３  کولو  په غال  مشروباتو  يي  نشه  د   )۵(
مصحف ک３ هم غو＇ول نشته، که ＇ه هم مصحف په ډير ارز＊تناک او قيمتي پوښ ک３ تاو 

وي. 
د سرو زرو او سپينو زرو په صليب، شطرنج او نرد )يو ډول لر－ی چ３ لوب３ ورباندې کي８ي( 
په غال ک３ غو＇ول نشته. د أزاد کوچني پرغال کوونکي )دالس( غو＇ول نشته که ＇ه هم په 
تن او جامو ک３ ي３ گا１ه وي. په کتابونو ک３ )دالس( غو＇ول نشته مگر د حساب په کتابونو 
او رباب )په غال کولو( ک３ )الس(  ک３)الس غو＇ول( شته. د سپي، پ７انگ، چمب３، ډول 

غو＇ول نشته.
)۶( د ساج، ن５زې، با１س، او صندل )په غال( ک３ )الس( غو＇ي８ي. که له لرگيو ＇خه لو＊ي 

يا دروازې جوړې شي او ＇وک ي３ غال ک７ي، الس ي３ غو＇ي８ي.
)۷( په خاين س７ي، خاين３ ＊％３، کفن کش، منتهب )هغه ＇وک چ３ په زور له چا ＇خه 
مال اخلي( او مختلس )هغه ＇وک چ３ د غفلت په حال ک３ له چا ＇خه په بي７ه شی ت＋توي( 

باندې الس غو＇ول نشته.
)۸( له بيت المال ＇خه د غال کوونکي الس نه غو＇ي８ي، همدا راز د هغه غله الس هم نه 

غو＇ي８ي چ３  له خپل شريک مال ＇خه غال وک７ي. 
نه  ي３  )الس(  وک７ه  غال  ＇خه  خپلوان  محرم  يا  زوی  پالر،  مور،  خپل  له  چ３  چا   )۹(

غو＇ي８ي.
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)۱۰(همدا راز که ＊％３ او م７５ه له يو بل ＇خه غال وک７ه، يا چا له غنيمت ＇خه غال وک７ه 
الس ي３ نه غو＇ي８ي.

)۱۱(حرز )ساتن％ی( په دوه ډوله دی: )يو( هغه ساتن％ی دی چ３ )اساسا د يوشي د ساتن３ لپاره 
وي( لکه خون３ او کورونه او بل هغه ساتن％ی چ３ د ساتونکي په واسطه وي. 

چا چ３ له ساتن％ي يا له ساتن％ي پرته له داس３ ＄ای ＇خه چ３ )د مال( ＇＋تن هلته وي او 
ساتي ي３، غال وک７ي د الس غو＇ول ي３ واجب دي. 

)۱۲( چا چ３ له حمام يا له داس３ خون３ ＇خه غال وک７ه چ３ ！ولو خلکو ته د ورننوتلو اجازه 
وي، الس ي３ نه پرې کي８ي. 

)۱۳( چا چ３ له جومات ＇خه مال غال ک７ او ＇＋تن ي３ ورسره و، الس ي３ غو＇ي８ي. 
)۱۴( که ميلمه له خپل کوربه ＇خه غال وک７ه، الس ي３ نه غو＇ي８ي. 

)۱۵( که غل کور سوری ک７ي، ورننو＄ي، مال راواخلي او له کوره بهر س７ي ته ي３ ورک７ي، نو په 
دواړو  )الس( غو＇ول نشته، خو که الرې ته ي３ وغور＄اوه، بيا راووت او واي３ خيست )الس( 

ي３ غو＇ي８ي، همدا راز که پر خره ي３ بار ک７ او بهر ي３ راوويست )الس ي３ غو＇ي８ي(.
)۱۶( که ساتن％ي ته يوه ډله غله ننو＄ي او ＄ين３ ي３ مال راواخلي د ！ولو )السونه( غو＇ي８ي. 
)۱۷( که چا کور سوری ک７، الس ي３ ورننويست او مال ي３ راواخيست، الس ي３ نه غو＇ي８ي، 
که د صراف په بکس يا د بل چا په ج５ب ک３ ي３ الس ننويست او مال ي３ راواخيست، الس 

ي３ غو＇ي８ي.  

شرحه
د سرقت تعريف: )سرقة( په عربي لغت ک３ په پ＂ه د بل چا مال اخيستلو ته وايي. په اصطالح 

ک３ د مکلف انسان له خوا په پ＂ه د بل چا د داس３ مال اخيستلو ته وايي چ３ محرز )ساتل 
شوي( او اندازه ي３ لس درهمه يا د لسو درهمو له ارز＊ت سره برابر وي. 
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اِرُق  د سرق３ )غال( د حد مشروعيت:  د غال حد د اهلل تعالی په دې قول ثابت شوی دی: )َوالسَّ

ِ( )المائدة: ۳۸( ژباړه: د غل او غل３  اِرقَُة فَاْقَطُعوْا أَْيِديَُهَما َجَزاء بَِما َكَسبَا نََكاًال مَِّن اهللهّ َوالسَّ
السونه پرې ک７ئ، لپاره د سزا د هغه عمل چ３ دواړو ک７ی، جزا له جانبه د اهلل تعالی.

د غال د حد لپاره شرط ده، چ３ غل بايد عاقل او بالغ وي، ＄که ل５ونی او کوچنی په شرعي 
احکامو مکلف نه دي. 

د غال نصاب: د غال د حد نصاب لس شرعي درهمه او يا دومره مال دی چ３ د لسو شرعي 

درهمو  ارز＊ت ولري. په قرأن کريم ک３ د غال د حد په بيان ک３ نصاب نه دی ！اکل شوی، 
خو په احاديثو ک３ ي３ نصاب لس درهمه ！اکل شوی دی، چ３ له هغ３ جمل３ ＇خه د مسند 
�$. ژباړه: د غله الس  ß¼ åÂ=ßeßa�åÌßf ßnß¢� áÀåº� ç̧ ß®ß?� å�� å±åe> çj¶=� àbßÈ� à¤ ßìá̄ àI�ß×% :احمد دا حديث دی

له لسو درهمو ＇خه په کمو ک３ نه غو＇ي８ي.
په درهمو ک３ سکه وهل شوي درهم له هغو درهمو سره برابر دي چ３ سکه ورباندې نه وي 

وهل شوي او د سپينو زرو په توگه وي.
ساتن％ی: د غال د حد لپاره بل شرط حرز)ساتن％ی( دی. حرز په لغت ک３ د مال ساتلو ＄ای 

ته ويل کي８ي. حرز په دوه ډوله دی: يو هغه ودان９ دي چ３ د مالونو د ساتن３ لپاره جوړې شوي 
دي، لکه کورونه، دوکانونه او داس３ نور. دوهم ډول حرز د ساتونکي په وسيله دی، يعن３ د 
کور او دکان پرته په هوار ميدان يا سرک د ساتونکي په وسيله د مالونو ساتنه کي８ي. که چيرې 
په پورتنيو وسيلو مال نه وي ساتل شوی او ＇وک ي３ غال ک７ي، حد ورباندې نشته لکه ＇وک 

چ３ له پ＂ي ＇خه درمند غال ک７ي حد ورباندې نشته.
د حرز د شرط ک５دو دليل د پيغمبر )عليه السالم( دا حديث دی چ３ د بيهقي په سنن کبری 
ک３ راغلى دى: الَ قَْطَع ِفى ثََمٍر ُمَعلٍَّق فَإَِذا آَواُه اْلَجِريُن فَِفيِه اْلَقْطُع. ژباړه: )په ونو ک３( د ＄وړندو 
ميوو )په غال( ک３ )دالس( غو＇ول نشته، کله چ３ ميوې  په ساتن％ي ک３ ک５＋ودل شي نو 

)الس( پک３ غو＇ي８ي. 
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＇رنگه چ３ حرز د غال د حد لپاره شرط دی، نو تر ＇و چ３ غل، غال شوی مال له حرز ＇خه 
بهر نه وي ويستلی حد ورباندې نه الزمي８ي. همدا راز په حرز ک３ به شبهه نه وي، که په حرز 
نه الزمي８ي،  ک３ شبهه وه لکه ＇وک چ３ له محرم خپلوان ＇خه غال وک７ي حد ورباندې 
＄که د محرم خپلوان کور د خپلوان لپاره بشپ７ حرز نه شم５رل کي８ي او په حرز ک３ ي３ شبهه 

موجوده ده.
د ډله ييزې غال نصاب: که زيات کسان په غال ک３ سره شريک شي او دومره مال غال ک７ي 

چ３ په برابر و４ش ک３ هر يو تن ته د لسو درهمو په اندازه مال ورسي８ي، د ！ولو السونه غو＇ي８ي 
که ＇ه هم ＄ين３ کور ته ننوتلي وي او ＄ين３ نور ورسره بهر مرسته کوونکي وي، خو که ！ولو 
ته د لسو درهمو له اندازې ＇خه کمه برخه ورسي８ي، بيا پر يوه هم حد نه جاري کي８ي، ＄که 

د حد موجب نصاب دی او د يوه برخه هم نصاب ته نه ده رس５دل３.
د مباحو شيانو غال: هغه مباح شيان چ３ ډ４ر مالي ارز＊ت نه لري او زيات موندل کي８ي، له 

يوې خوا اخيستونکي ورته زيات ميالن نه لري او له بل３ خوا ورکوونکي يا عام خلک ورباندې 
بخل نه کوي، نو زياتره د دې ډول شيانو په الس ته راوړلو ک３ ＇وک له زور ＇خه کار نه اخلي. 
همدا راز په عام ډول د داس３ شيانو ساتنه او حرز هم کامل نه وي، په دې اساس د داس３ شيانو 
د ساتن３ لپاره د حد الزمولو ته اړتيا نشته، نو که ＇وک دا ډول شيان غال ک７ي حد پرې نه 

الزمي８ي لکه لرگي، وا＊ه او داس３ نور چ３ په متن ک３ بيان شوي دي.
په هغو شيانو ک３ چ３ ژر باسي کي８ي او فاسدي８ي، له دې کبله حد نشته چ３ رسول اهلل صلی 
َعاِم ". ژباړه: په خوراکي )توکو(  اهلل عليه وسلم په دې اړه داس３ فرمايلي دي:" َال قَْطَع ِفي الطَّ
ک３ )الس( غو＇ول نشته. په دې حديث ک３ له خوراکي توکو ＇خه مقصد هغه شيان دي چ３ 

ژر باسي کي８ي لکه تازه ميوې، ش５دې، غو＊ه او داس３ نور.
په دې بنس چ３ حرز د غال د حد لپاره شرط －２ل کي８ي، نو د هغو ک＋تونو په غال کولو ک３ 

چ３ لو شوي نه وي، حد نشته.
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د الندې شيانو په غال کولو ک３ حد نشته:

۱-  مسکرات: له دې امله چ３ ＄ين３ ي３ متقوم مال نه شم５رل کي８ي او بل دا چ３ ک５دای شي 
غله دغه مسکرات د ضايع کولو او له من％ه وړلو په موخه اخيستي وي.

۲- صليب، د موسيق９ أالت، شطرنج او د وخت ضايع کولو نور وسايل: په دې دليل چ３ دا 
منکرات دي او بايد له من％ه يوړل شي، نو احتمال لري چ３ اخيستونکي د ماتولو او له من％ه 

وړلو لپاره غال ک７ي وي.
نه جاري کي８ي که ＇ه هم  پر چا حد  په غال کولو  ۳- مصحف )قرأن کريم(: د مصحف 
قرأن کريم په داس３ ＇ه ک３ تاو شوی وي چ３ مالي ارز＊ت ي３ د غال نصاب ته ورسي８ي، 
＄که احتمال لري چ３ غال کوونکي مصحف د تالوت لپاره اخيستی وي، همدارن／ه که د 
مصحف د پوښ ارز＊ت د نصاب حد ته رس５دلی وي، د مصحف تابع －２ل کي８ي، نو کله 

چ３ په متبوع ک３ حد نه وي په تابع ک３ هم حد نه الزمي８ي. 
۴- أزاد کوچنی: د أزاد کوچني په غال کولو ک３ حد نه الزمي８ي ＄که چ３ أزاد کوچنی د حر 

انسان په توگه شرعا مال نه دی.
۵- سپی، پ７انگ او ورته ＄ناور: ＇رنگه چ３ دا ＄ناور مباح االصل دي، نو په مباح االصل 

شيانو ک３ حد نشته.
د کتابونو حکم: کتابونه د حد له مخ３ په درې ډوله دي: 

١- ديني کتابونه لکه د تفسير، حديثو او فقه３ کتابونه: دا ډول کتابونه د مصحف په ＇５ر 

دي او پرغالکوونکي ي３ حد نه پلی کي８ي.
۲- ب３ الرې کوونکي کتابونه: دا ډول کتابونه د صليب او موسيق９ د أالتو حکم لري، يعن３ 

ک５دای شي غل هغه د له من％ه وړلو لپاره اخيستي وي، چ３ حد ورباندې نشته.
۳- هغه کتابچ３ چ３ د سوداگريزو معاملو د يادد＊ت او حساب لپاره دي، که د دې ډول کتابونو 

ارز＊ت نصاب ته ورسي８ي، نو پرغله باندې ي３ حد الزمي８ي.



٨١

مسئله: يو شم５ر قيمتي لرگي لکه ن＋تر چ３ د خلکو په وړاندې زيات مالي ارز＊ت لري او 

عادتا په خوندي ＄ايونو ک３ ساتل کي８ي، په غال کولوک３ ي３ حد الزمي８ي، ＄که چ３ د مباح 
االصل او ب３ ارز＊ته مالونو په کتار ک３ نه را＄ي. په همدې ډول که د لرگو ＇خه لوخي او نور 

قيمتي شيان جوړ شي، په غال کوونکي ي３ حد شته.
پر الندې کسانو د غال حد نه الزمي８ي:

١- خائن: هغه ＇وک دی چ３ امانت په داس３ طريقه خپل ک７ي چ３ ظاهرا د مال ساتونکی 

او په باطن ک３ مال ته غل وي. 
٢- مختلس: هغه ＇وک چ３ د مال د ＇＋تن په موجوديت ک３ په ＊کاره ډول، د ＇＋تن د 

غفلت په حال ک３ له هغه ＇خه مال اخلي او ت＋تي.
٣- منتهب: هغه ＇وک چ３ په زور له چا ＇خه مال اخلي.

په پورتنيو کسانو باندې د سنن الترمذي د دې حديث له امله حد نشته چ３ په اړه ي３ پيغمبر)عليه 
السالم( فرمايلي دي: )لَْيَس َعلَى َخائٍِن َوالَ ُمْنتَِهٍب َوالَ ُمْختَلٍِس قَْطٌع(. ژباړه: پر خائن، غاصب 

او مختلس د )الس( غو＇ول نشته.
همدا راز په پورتنيو کسانو د غال  تعريف هم نه تطبيقي８ي، يعن３ په خائن ک３ د حرز او په 
مختلس او منتهب ک３ د پ＂والي شرطونه شتون نه لري، کوم چ３ د غال په تعريف ک３ ذکر 

شوي وو.
٤- کفن کش: هغه ＇وک دى چ３ له ＊خو شويو م７و ＇خه کفن باسي او هغه غال کوي، 

＇رنگه چ３ قبر حرز نه دی، د م７و ＇خه د کفن ويستل هم د غال د شرعي تعريف الندې نه 
را＄ي، نو ＄که پرکفن کش حد نه جاري کي８ي.

٥- له بيت المال او خپل شرکت ＇خه غالکوونکی: که ＇وک له بيت المال او يا داس３ 

مال ＇خه غال وک７ي چ３ دی هم پک３ شريک وي، حد پرې نه جاري کي８ي. په بيت المال 
ک３ ！ول ولس حق لري چ３ غل هم د هغوی له ډل３ ＇خه دی، نو په دې بنس چ３ له خپل 
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مال ＇خه ي３ غال ک７ې ده، حد ورباندې نشته. که غازي په غنيمت ک３ برخه وال وي او له 
نوموړي غنيمت ＇خه غال وک７ي، نو په دې دليل چ３ په غنيمت ک３ برخه وال دی، پرهغه 

باندې حد نه الزمي８ي.
۶- د پالر، زوی، م７５ه، ＊％３ او محرم خپلوان ＇خه په غال کولو ک３ ＄که حد نشته چ３ 
له يو خوا د دوی تر من＃ بشپ７ حرز شتون نه لري او له بله پلوه د دوی تر من＃ يو د بل په مال 

اخيستلو ک３ وسعت او پراخي شته چ３ د حد د وجوب خن６ گر＄ي.
۷- که ميلمه له کوربه، يا ＇وک له حمام، دوکان او يا بل داس３ ＄ای ＇خه غال وک７ي چ３ 
هلته د عامو خلکو د ورتگ اجازه وي، حد پرې نشته او دليل ي３ د حرز نشتوالی دی، خو که 
له يادو شويو ＄ايونو ＇خه په داس３ وخت ک３ غال وک７ي چ３ عامو خلکو ته پک３ د ورتگ 

اجازه نه وي، نو حد ورباندې شته او حرز بشپ７ گ２ل کي８ي. 
که ＇وک له مسجد ＇خه شيان غال ک７ي چ３ ＇＋تن ي３ ورسره موجود وي، حد ورباندې 
شته او که د مال ＇＋تن ويده هم وي، ساتونکي گ２ل کي８ي، يعن３ نوموړې غال له حرز ＇خه 

غال ده.
يادونه: له کور ＇خه غال هغه مهال معتبره －２ل کي８ي، چ３ غل کور ته ننو＄ي او له ＄ان سره 

غال ک７ی مال بهر ته راوباسي، که چ５رې غل کور يا کو！３ ته داخل نشي او له بهر ＇خه الس 
ورت５ر ک７ي او مال غال ک７ي، حد پرې نه الزمي８ي، همدا راز که کور يا کو！３ ته داخل شي خو 
د مال سره له کوره راونه و＄ي، بلک３ يوه بل شخص ته چ３ له کوره بهر والړ دی مال ورک７ي 
او هغه ي３ يوسي، پر يوه هم حد نه جاري کي８ي، خو که ＇وک د صراف بکس ته الس دننه 
ک７ي او پيس３ ور＇خه غال ک７ي، که ＇ه هم بکس ته نه دی ننوتی، حد ورباندې شته، ＄که 

بکس ته ننوتل ممکن نه دي او د بکس د حرز ماتول همدا دي چ３ الس ورت５ر شي.
 ډلييزه غال: که گ０ کسان حرز ته ننو＄ي، خو ＄ين３ ي３ مال راواخلي او بهر ته ي３ راوباسي 

او ＄ين３ نور ي３ له دوی سره مرسته وک７ي خو مالونه له حرزه بهر راونه باسي، پر ！ولو حد 
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دي  نه  بهر  حرزه  له  ي３  مالونه  او  ک７ې  مرسته  چ３  کسانو  ＄ينو  ک３  مثال  دې  په  الزمي８ي. 
راويستي، که ＇ه هم غال نه ده بشپ７ه ک７ې، خو په ډلييزه غال ک３ يوازې مرسته د حد لپاره 
کفايت کوي او له بله پلوه ډلييزې غالگان３ په همدې طريقه سرته رسي، نو که حد ورباندې 
جاري نشي د غال مخه نه نيول کي８ي. د همدې داليلو په اساس که ＇وک په ډلييزه غال ک３ مال 

له حرزه بهر هم راونه باسي او يوازې په داخل ک３ مرسته وک７ي، حد ورباندې جاري کي８ي.

أيا د انسانانو په اختطاف ک３ حد شته؟ زده کوونکي دې په دې اړه خپل نظرونه يو بل ته ＇ر－ند 
ک７ي.

۱. سرقه تعريف ک７ئ.
۲. د غال د حد د مشروعيت داليل رو＊انه ک７ئ.

۳. د غال نصاب بيان ک７ئ.
۴. حرز تعريف او ډولونه ي３ رو＊انه ک７ئ.

۵. ول３ د مصحف په غال کولو ک３ حد نشته؟
۶. مختلس او غاصب )منتهب( تعريف ک７ئ او هم وواياست چ３ ول３ پر دوی باندې حد 

نشته.
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＇وارلسم لوست

د غال او الر شکون３ حد )٢(

په دې لوست ک３ به د غال د سزا په پات３ مسايلو او د الرو شکوونکو په حد بحث وک７و.
� áÁåDßª�(Ïßf ájàÉá¶=�àÄà· áQåe� áKß£ åìà®�>âÉå¾>ßM� ß±ßf ßi� áÁåDßª�( à¼ ßjáà�ßÆ�åbá¾çh¶=� áÀåº� å±åe> çj¶=�à�åß�� à¤ ßìá̄IßÆ�$-%

��* ßHÇàJßÈ�ÎçJ ßU� åÀ áR çj¶=� å��ßbë· à]ßÆ�( á¤ ßìá̄ àÈ�áß��>âNå¶>ßM� ß±ßf ßi
�áß� �Îß¿ á»àÉá¶= � å̧ áQëf¶= � ß¥Ç àìá̄ ßº �áÆß? � ß¤ ßìá®ß? �áÆß? �Ïßf ájàÉá¶= � åbßÉá¶= � ç̧ ßmß? � à±åe> çj¶= � ßÁ>ß² � áÁåCßÆ �$.% �

* á¤ ßìá̄ àÈ
� áÀåº�>ßÃßF ßÂßÆ� áÁåDßª �(åÍß®åf çj¶>åE � ßGå¶> ßìàÉßª �àÄá¿åº� à±Æàf ájßá�= �ßf àváß�� áÁß? � ç×C� à±åe> çj¶=� à¤ ßìá̄ àÈ � ß×ßÆ�$/%

��* á¤ ßìá̄ àÈ�áß��( åH> ßrë¿¶=�Àº�>ßÃàJ ß»Éå®� áK ßrß̄ß¾�áÆß?�Å>È=�> ßÃ ß¢>ßE�áÆß?�( å±åe> çj¶=
� áLßç�ß§ßI� áÁåDª�* á¤ ßìá̄ àÈ�áß��(>ßå�>ßå}� ßÊ åÂßÆ�>ßÃß®ßf ßjßª�ßa> ß¢� ç¼àM�(> ßÂçaßeßÆ�>ßÃÉåª� ß¤ åìà̄ßª�>â¿áÉ ß¢� ß±ßf ßi� áÀßºßÆ�$0%�
� ß¤ åìà®�=ßcåC ßÆ�* ß¤ åìà®�àÄß®ßf ßjßª�ßa> ß£ßª� ßS åjà¾� ç¼àM�àÅçaßfßª�(åÄÉåª� ß¤ åìà̄ßª�(àÄß®ßf ßjßª� â×áh ß¦� ßÁ>ß²� áÁ=� à̧ áNåº�(>ßå�> ßU� áÀ ß¢

��* áÀ ß» ávßÈ�áß��âÍ ß³å¶> ßÂ� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(>Âçaße�åÅ åbßÈ� å��ãÍ ß»åÑ>ß®�àá�ß£á¶=ßÆ�( à±åe> çj¶=
��*âÍß¿ëÉßE� á¼å̄ àÈ�áß�� áÁåCßÆ�àÄá¿ ß¢� à¤ áìß̄á¶=� ß�ß̄ ßi�(àÄ à³á·åº�ßÍß®Æàf ájßá�=�ß á�ß£á¶=� çÁß?� à±åe> çj¶=�Î ß¢ça=� áÁåCßÆ�$1%�

� å°Èåf çì¶=� ß¤ áìß®�=Æ àb ßrß̄ßª� å¥>ß¿åJáº å×=�Îß· ß¢� àeåbá̄ßÈ � ãb åU=ßÆ�áÆß? �( ßÁÇ à£å¿ßJáà��ãÍ ß¢>ßß�� ßTßf ß]�=ßcåC ßÆ�$2%�
�âÍßEáÇßI�=ÇàMåbáà��ÎçJ ßU�à½>ßºåáÝ=� á¼ àÃ ßjßF ßU�(> âjá«ß¾�=Çà·ßJß®� ß×ßÆ� â×>ßº�=Æ àd à]á@ßÈ� áÁß?� ß̧ áFß®�=Æ àd å]à@ßª

� æb åU=ßÆ� ç̧ à²� ßH> ßqß?� á¼åÃåJ ß¢>ßß��Îß· ß¢� ß¼ åjà®�=ßcC�àcÇ à]á@ßá�= ßÆ�( úÊëºåc�áÆß?�( æ¼å· ájàº� ß¹>ßº�=Æ àd ß]ß?� áÁåCÆ�$3%
� áÀåº � á¼ àÃß· àQáeß?ßÆ � á¼ àÃßÈåbáÈß? �à½>ßºåáÝ= � ß¤ ßìß® �( ß́ å¶ßc �àÄàJ ß»Éå® �>ßº �áÆß? �(= âb å¢> ßrßª � ß¼ åÂ=ßeßa �àÌßf ßnß¢ � á¼ àÃá¿åº

��* æ ßØ å]
� ß�C� áKß«ßJá·àÈ�áß�� á¼ àÃá¿ ß¢�àÐ>ßÉå¶áÆßáÙ=�>ß« ß¢�Á>ª�(= éb ßU�à½>ßºåáÝ=� á¼ àÃß·ßJß®� â×>ßº�=Æ àd à]á@ßÈ�áß�ßÆ�=Çà·ßJß®� áÁåCßÆ�$4%�

�* á¼ åÂåÇá« ß¢
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�( æ ßØ å]� áÀåº� á¼ àÃß· àQáeß?ßÆ� á¼ àÃßÈåbáÈß?� ß¤ ßìß®�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�à½>ßºåáÝ>ßª� ß¹>ßá�=�=Æ àd ß]ß?ßÆ�=Çà·ßJß®� áÁåCßÆ�$5%
�àÄà¿ áìßE � à¤ ßRáFàÈÆ �(>É ßU � àGß· áràÈßÆ �6 á¼ àÃßFß· ßq �ßÐ> ßm � áÁåCßÆ �( á¼ àÃß·ßJß® �ßÐ> ßm � áÁåCßÆ �(¼ÃâFá· ßq �Æ? � á¼ àÃß·ßJß®ßÆ

��*æ½>çÈ
ß?�åÍßM ßØßM� áÀåº�ßfßNá²ß?�Gß· áràÈ� ß×ßÆ�(LÇàß�� áÁß?� ß�C� åXáºèf¶>åE

� áÀ ß¢�èbßá�=� ß�ß̄ ßi�åÄáÉß· ß¢� å¥áÇ àìá̄ á�=� ßÀåº�æ½çfáà�� å¼ åUße�Æàc�áÆß?�( ãÁÇà¿áß��áÆß?�êå� ßq� á¼åÃÉåª� ßÁ>ß²� áÁåDßª�$-,%�
��*=áÇß« ß¢�=ÆàÐ> ßm� áÁåCßÆ�=Çà·ßJß®�=ÆàÐ> ßm� áÁC�6åÐ>ßÉå¶áÆßáÙ=� ß�C� à̧ áJß̄á¶=�ße> ßqßÆ�ß�å®>ßFá¶=

* á¼åÃJ å¢>åß��Îß· ß¢�èbßá�=� ßËåf áQà?� á¼ àÃá¿åº�ãb åU=ßÆ�¸J¯á¶=�ßf ßm>ßE� áÁåCßÆ�$--%�

ژباړه
)۱( د غله ＊ی الس له م７وند ＇خه غو＇ي８ي او )په غوړو( داغ کي８ي، که دوهم ＄ل ي３ غال 
وک７ه کي２ه پ＋ه به ي３ غو＇ي８ي، که در４م ＄ل ي３ بيا غال وک７ه )الس او پ＋ه ي３( نه غو＇ي８ي، 

خو تر هغ３ به زندان ک３ اچول کي８ې، تر＇و چ３ توبه وباسي.
نه  ي３(  پ＋ه  او  )الس  وه  غو＇ه  پ＋ه   ９＊ ي３  يا  و،  غوڅ  يا  شل  الس  کي０  غله  د  که   )۲(

غو＇ي８ي.
)۳( د غله الس ترهغ３ نه غو＇ي８ي، تر＇و چ３ د مال خاوند، چ３ غال ور＇خه شوې حاضر 
نشي او د غال )د حد د پلي کولو( غو＊تنه ونک７ي، که )غال شوی مال( ي３ غله ته وب＋لو، 
نه  او پ＋ه ي３(  نو )الس  له نصاب ＇خه کم شو،  يا ي３ ارز＊ت  باندې وپلوره،  په هغه  يا ي３ 

غو＇ي８ي.
)۴( که چا يو عين غال ک７ او )الس او پ＋ه( ي３ پک３ غوڅ شول او هغه )عين( ي３ بيرته )＇＋تن 
ته( رد ک７، بيا ي３ دويم ＄لي هغه )په داس３ حال ک３( غال ک７ چ３ په خپل )پخواني( حال و، 
)الس ي３( نه غو＇ي８ي، که له خپل )پخواني( حال ＇خه ي３ بدلون موندلی و، مثال تار ي３ غال 
ک７ او )الس ي３( پک３ غوڅ شو او )تار ي３ ＇＋تن ته( رد ک７، بيا )له تار ＇خه ！وکر( واوبدل شو 
او غال ي３ ک７ )الس ي３( غو＇ي８ي. د غله )الس( چ３ غوڅ شي او )غال شوی مال( ي３ په الس 
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ک３ وي، )＇＋تن ته دې( رد ک７ي او که له من％ه تللی و، تاوان نه لري.
)۵( که غل دعوه وک７ه چ３ غال شوی مال د ده ملکيت دی، )الس( غو＇ول ور＇خه ساقطي８ي، 

که ＇ه هم په خپل３ دعوا گواهان ت５ر نه ک７ي.
)۶( که يوه ډله يا يو تن چ３ له ＄ان ＇خه د دفاع توان ولري )د الرې د بندولو لپاره وسله ورسره 
وي(، د الر شکولو په هوډ راوو＄ي، خو مخک３ له دي چي ＇وک ووژني او يا د چا مال 

واخلي، ونيول شي، امام به دوی بنديان ک７ي، تر ＇و توبه وباسي. 
)۷( که الرشکوونکو له مسلمان يا ذمي ＇خه مال واخيست او اخيستل شوی )مال دومره و 
چ３( که د دوی په ډله وو４شل شي هر يوه ته لس درهمه يا زيات، يا دومره مال چ３ قيمت ي３ 

)لس درهمه( وي،  ورسي８ي، امام به د دوی السونه او پ＋３ )يو د بل( خالف غو＇وي. 
)۸( که الرشکوونکو الرويان ووژل او له هغوی ＇خه ي３ مال وانه خيست، امام به الرشکوونکي 

حداً وژني، که )د م７و( اولياءو ب＋نه وک７ه، ب＋ن３ ته دې ارز＊ت نه ورکول کي８ي.
ي３  که  لري،  اختيار  امام  واخيست،  ترې  هم  ي３  مال  او  ووژل  )۹(که الرشکوونکو ＇وک 
خو＊ه وه د دوی السونه او پ＋３ به )يو د بل( خالف غو＇３ ک７ي، وبه ي３ وژني او په دار به ي３ 
و＄７وي او که ي３ خو＊ه وه دوی به ووژني او که ي３ خو＊ه وه دوی به په دار و＄７وي: دوی به 
ژوندي په دار ＄７ول کي８ي او خ５＂ي به ي３ په ن５زه سورۍ کي８ي، تر＇و م７ه شي. له درې ور＄و 

＇خه به زيات په دار نه ＄７ول کي８ي.
)۱۰( که په )الرشکوونکو( ک３ کوچنی، ل５ونی يا )د مجنی عليه( محرم خپلوان موجود و، 
له پات３ کسانو ＇خه هم حد ساقطي８ي او د )قصاص حق( ي３ اولياءو ته نقلي８ي، که د هغوی 

خو＊ه وه يا به ي３ قصاص ک７ي او يا به ورته ب＋نه وک７ي. 
)۱۱( که قتل يو تن ترسره ک７ی و، بيا هم حد به په )！وله( ډله جاري کي８ي.
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شرحه
د الس غو＇ول: لکه ＇رن／ه چ３ مو ولوستل په مبارک أيت ک３ د غال حد د الس غو＇ول 

＊ودل شوی دی. د دې تر ＇ن， د پيغمبر )عليه السالم( سنتو رو＊انه ک７ې ده چ３ د غله ＊ی 
الس به له م７وند ＇خه غو＇ي８ي، له غو＇５دو وروسته به په ايش５دلوغوړو سره داغ８５ي، تر＇و 
ي３ رگونه بند شي، وينه ي３ ودري８ي او د وين３ د به５دو له امله م７ نشي، ＄که په شريعت ک３ د 

الس له غو＇ولو ＇خه موخه، عبرت او ر！نه ده، نه د غله وژل.
که غل په دويم ＄ل غال وک７ي نو د کي０ الس په ＄ای به ي３ کي２ه پ＋ه له ＊ن／رو ＇خه غو＇ه 
شي. دا له  دې امله چ３ د ＊ي الس له پر４کولو وروسته که د غل کي０ الس هم غوڅ شي نو 
د شيانو له نيولو او خپلو لوم７نيو اړتياوو له پوره کولو ناتوانه کي８ي، په همدې بنس که د غله 
کي０ الس او ＊９ پ＋ه شله يا غو＇ه وي، حد پرې نه جاري کي８ي، تر＇و په ژوندانه ک３ له زغم 

پورته ستونزو سره مخ نشي.
که غل دوه ＄ل３ په حد شي او ＊ی الس او کي２ه پ＋ه ي３ غو＇ه شي او در４م ＄ل بيا غال وک７ي، 
نو د پورتني ياد شوي دليل په اساس حد ورباندې نه جاري کي８ي او حاکم به ي３ تر هغ３ بندي 
کوي، تر＇و له غال ＇خه توبه وباسي. علي )کرم اهلل وجهه( د همداس３ يوه غله په اړه وويل: 
له اهلل ＇خه حيا را＄ي چ３ نوموړی غل په داس３ حال پر８４دم چ３ يو الس هم ونه لري، نه 
خوراک وکوالی شي او نه ＄ان پاک ک７ای شي او په همدې عمل د صحابه و اجماع هم ده.

د غال دعوه: د غال د حد د جاري کولو لپاره شرط ده چ３ هغه ＇وک چ３ غال ور＇خه شوې 

)خصم( پر غله دعوه وک７ي او د سزا غو＊تنه وک７ي، ＄که پر مالونوباندې د تيري په صورت 
ک３ له غو＊تن３ او دعوا پرته جرم نه ＊کاره کي８ي. د الس د غو＇ولو پر مهال هم د خصم 
موجوديت شرط دی، ＄که د خصم د نه شتون په صورت ک３ دا شبهه پر ＄ای پات３ کي８ي چ３ 

ک５دای شي خصم غال شوی مال پر غله وپلوري يا ي３ ورته وب＋ي او حد ساقط شي.
د يوه مال دوه ＄ل３ غال کول: که ＇وک يو مال غال ک７ي او حد ورباندې جاري شي، خو 
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له حد وروسته نوموړی مال په داس３ حال ک３ غال ک７ي چ３ له پخواني حالت ＇خه ي３ بدلون 
نه وي موندلی، نو حد پرې نه جاري کي８ي ＄که د همدې مال د حرمت د له من％ه وړلو له 
امله يو ＄ل په حد شوی دی، نو د هتک حرمت تکرار، د حد د تکرار موجب نه گر＄ي، خو 
که مال بدلون موندلی و، لکه په لوم７ۍ غال ک３ تار و او په دوهمه غال ک３ په ！وکر بدل شوی 
و، نو ！وکر نوی او بدل مال گ２ل کي８ي او حرمت ي３ پر ＄ای پات３ دی، په دې بنس د ！وکر 

پرغله باندې حد جاري کي８ي. 
د غال شوي مال تاوان)ضمان(: غل د غال شوي مال ضامن نه دی ＄که زمون８ په مذهب 

ک３ د الس غو＇ول او ضمان دواړه سره نه جمع کي８ي. په دې اساس که غال شوی مال د غله 
سره هالک شوی وي غل ضامن نه دی، خو که نوموړی مال له غل سره سالمت پات３ وي، 
＇＋تن ته ي３ سپارل پرې الزم دي، ＄که دغه مال په غال کيدلو سره د ＇＋تن له ملکيت ＇خه 

نه دی وتلی.
پرغال ک７ي مال دعوه: که غل په غال شوي مال دعوه وک７ي چ３ د ده خپل ملکيت دی، که 

＇ه هم په دې دعوه کوم گواه ت５ر نک７ي حد ساقطي８ي، ＄که دا دعوه د ري＋تينول９ له احتمال 
＇خه خالي نه ده، له بله پلوه احتمال د حد په ثبوت ک３ شبهه واردوي او حدود په شبهاتو سره 

له من％ه ＄ي.
د قطع الطريق )الرشکولو( تعريف: په ＊کاره ډول د خلکو د مال اخيستلو، وژلو او يا ډارولو 

لپاره په داس３ ډول راوتل چ３ په خپل قوت باوري او د مرست３ له رس５دو ＇خه لرې وي، د 
الرې شکول بلل کي８ي چ３ فقهاوو د )حدالحرابه( په نامه هم ياد ک７ی دی.

د الرشکولو د حد مشروعيت: د الرشکوونکو سزا د اهلل )جل جالله( په دې وينا ک３ بيان 

�=âa> ßjßª� åzáeßÙ=� å�� ßÁáÇß£ ájßÈßÆ�àÄß¶Ç àißeßÆ�ßä�=� ßÁÇàEåe>ßà�� ßÀÈådç¶=�Ð=ßh ßQ�>ßç�åC% :شوې ده چ３ فرمايي
� ß́ å¶ßc� åzáeßÙ=� ßÀåº�á=áÇß«¿àÈ�áÆß?� æØ å]� áÀëº�¼ àÃà· àQáeß?ßÆ� á¼åÃÈåbáÈß?� ß¤ çìß̄ àI�áÆß?�á=ÇàFç· ßràÈ�áÆß?�á=Çà·çJß̄ àÈ�Áß?
�á=Æàeåbá̄ßI�Áß?� å̧ áFß®�Àåº�á=ÇàE>ßI� ßÀÈådç¶=�ç×åC�& ã¼É å� ß¢� ãH=ßd ß¢�åÌßf å]Û=� å�� á¼àß�ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=� å�� ãËáh å]� á¼àß�



٨٩

$ )المائدة: ۳۴-۳۳(  ã¼É åUçe�ãeÇà« ß¦�ßä�=� çÁß?�á=Ç à»ß· á¢>ßª� á¼åÃáÉß· ß¢
ژباړه: ب５شکه سزا د هغو کسانو چ３ جگ７ه کوي د اهلل او د هغه د رسول له )دوستانو( سره او 

کو＊（ کوي په ＄مکه ک３ د فساد، دوی دې ووژل شي، يا دې په دار ک７ل شي، يا دې پرې 
ک７ای شي السونه او پ＋３ د دوی له يو بل سره مخالف３)＊ی الس او کي２ه پ＋ه(، يا دې وش７ل 
شي له ＄مک３. دا )سزا( دغو )الرشکوونکو( ته رسوايي ده په دنيا ک３ او دوی ته په آخرت 
ک３ لوی عذاب دی. خو هغه کسان چ３ توبه وباسي مخک３ له هغه نه چ３ قادر شئ پر هغوی 

باندې، نو پوه شئ په دې چ３ ب５شکه اهلل ＊ه مغفرت کوونکی، ډ４ر رحم واال دی.
د الرشکولو د حد د پلي کولو شرطونه: د دې حد د لزوم لپاره د يو ل７ شرطونو پوره ک５دو 

ته اړتيا ده چ３ په الندې ډول دي:
د  او  کي８ي  رامن％ته  کبله  له  جنايت  د  وي، ＄که حد  بالغ  او  عاقل  بايد  ۱- الرشکوونکی 

کوچنيانو او ل５ونو عمل ته جنايت نشي ويل ک５دای.
۲- د الرې شکول بايد ＊کاره وي او الرشکوونکي بايد د دومره زور او توان لرونکي وي 
چ３ الرې وشکوي او له ＄ان ＇خه دفاع وک７ای شي. له همدې شرط ＇خه په متن ک３ د 

)ممتنعين( په ！کي تعبير شوی دی.
۳- الرشکوونکی بايد س７ی وي، ＊％３ د زړه د نرم９ او کمزورۍ له امله د دې توان نه لري 

چ３ الرې وشکوي.
کار  ＇خه  کا１ي  يا  او  لرگي  له  هم  ＇ه  که  وي،  لرونکي  وسل３  د  بايد  الرشکوونکي   -۴

واخلي.
۵- د الرشکولو د ＄ای او ＊ار تر من＃ بايد د شرعي سفر په اندازه وا！ن موجود وي. د امام 
په ＊ار ک３ الره وشکوي، حد ورباندې  له خوا  نظر که الرشکوونکي د شپ３  په  ابويوسف 

جاري کي８ي او همدا مفتی به  قول دی.
د الرشکوونکو سزاگان３: د الرشکوونکو جنايت ＇لور صورتونه او هر صورت ي３ جال سزا 
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لري چ３ په الندې ډول دي:
۱- که الرشکوونکي د الرشکولو په نيت راوو＄ي، خو مخک３ له دې چ３ جنايت تر سره 
ک７ي د حاکم له خوا ونيول شي، په دې صورت ک３ د دوی سزا بندي ک５دل دي، دوی به په بند 

ک３ وي، تر＇و چ３ له دې ناوړه عمل ＇خه توبه وباسي.
۲- که ＇وک د الرشکولو په نيت راوو＄ي او له کوم مسلمان يا ذمي ＇خه مال واخلي، خو 
＇وک ونه وژني. په دې صورت ک３ که له اخيستل شوي مال ＇خه هر الرشکوونکي ته د غال 

د نصاب په اندازه مال رس８５ي، نو له ！ولو ＇خه به ＊ی الس او کي２ه پ＋ه حداً غو＇ي８ي.
۳- که الرشکوونکي يوازې قتل وک７ي او مال وانخلي، په دې صورت ک３ به ي３ حاکم حداً 
وژني نه  قصاصاً، ＄که د اولياءو ب＋نه د حد په ساقط５دلو کومه اغ５زه نه لري، يعن３ د م７و د 

اولياءو د ب＋ن３ سره سره پردوی حد جاري کي８ي.
۴- که الرشکوونکي د مال په اخيستلو سرب５ره ＇وک ووژني، په دې صورت ک３ حاکم اختيار 

لري چ３ الرشکوونکو ته له الندې دريو سزاگانو ＇خه يوه سزا خو＊ه ک７ي:
ا- د ＊ي الس او کي３２ پ＋３ پرې کول او وروسته بيا د هغه وژل او په دار کول.

ب- يوازې وژل.
ج- په دار ＄７ول: په دار د ＄７ولو طريقه دا ده چ３ په يوه والړ لرگي پورې به ژوندی وت７ل شي، 
بيا به ي３ خ５＂ه په ن５زه ووهل شي، تر＇و م７ شي. په دار ＄７ول شوی به له درې ور＄و زيات پر 

دار نه پات３ کي８ي.
د حد سقوط: که په الرشکوونکو ک３ کوچنی، ل５ونی يا د مجنی عليه محرم خپلوان موجود 

وي، حد ساقطي８ي، د وژلو په صورت ک３ د م７ي قصاص د وارثانو حق گر＄ي، که قتل د 
قصاص موجب وي هغوی واک لري چ３ قصاص اخلي او که ب＋نه کوي.

که د الرشکوولو په جنايت ک３ م７ی د يو تن په الس وژل شوی وي، نو ！ول پرې وژل کي８ي، 
＄که هغه دا قتل د نورو په مرسته ک７ی او ！ول حداً وژل کي８ي.
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زده کوونکي دې د غال او الرشکون３ په توپيرونو وغ８ي８ي.

۱_ که پر چا باندې دوه ＄ل３ د غال حد جاري شي او در４م ＄ل غال وک７ي سزا ي３ ＇ه ډول 
ده؟

۲_ قطع الطريق تعريف ک７ئ.
۳_ د الرشکولو د حد مشروعيت د آيت په ترڅ ک３ بيان ک７ئ.

۴_ د الرشکولو د حد د جاري ک５دو شرطونه بيان ک７ئ.
۵_ د الرشکولو د جنايت ＇لور صورتونه بيان ک７ئ.

۶_ د الرشکولو د در４م صورت سزا بيان ک７ئ. 
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پن％لسم لوست

شراب

د شرابو او نشه يي توکو زيانونه له هي＆ عاقل انسان ＇خه پ نه دي. له همدې امله اسالمي 
شريعت هغه ناروا گر＄ولي او د شراب ＇＋ونکي لپاره ي３ سزا ！اکل３ ده. په ننني لوست ک３ به 

د مشروباتو روا او ناروا ډولونه ولولو. 
6åÍßEåf ámßáÙ=� àH>ßJå²�$-%

6ãÍß£ßEáeß?�àÍßºçfßàá�=�àÍßEåf ámßáÙ=�$.%
* åbßEçh¶>åE� ßßd®ßÆ�çbßJ ám=ßÆ�Îß· ß¦�=ßcC� åGß¿å£á¶=�à� årß¢�ßÇ àÂßÆ� àf á»ßá�=�$?%����

*åÄáÉßNà·àM� áÀåº� ȩ̀ ß®ß?� ßGßÂßc�ÎçJ ßU� ß_åF à{�=ßcC�à� årß£á¶=ßÆ�$H%���
�åf á»çJ¶=� à¤Éå̄ß¾ßÆ�$T%���

��* çbßJ ám=ßÆ�Øß¦�=ßcC� åGÉåEçh¶=� à¤Éå̄ß¾ßÆ�$a%���
�=ßcC�( çbßJ ám=� áÁåCßÆ� ã¹ ßØ ßU�( æ_áF ß{�Îß¾áaß?�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� ß_åF à{�=ßcC� åGÉåEçh¶=ßÆ�(f á»çJ¶=� àdÉåFß¾ßÆ�$/%�

* æHßf ß{� ß×ßÆ�æÇáß��åá� ß¦� áÀåº�àÅ àf å³ ájàÈ� ß×�àÄç¾ß?�åÄë¿ ß���� àGå·á§ßÈ�>ßº�àÄá¿åº� ßHåf ßm
��*å á� ßìÉå·ßá�>åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$0%

��* á_ßF áìàÈ�áß�� áÁåCßÆ� ã¹ ßØ ßU�åÌßeèd¶=ßÆ�(å�å£ çn¶=ßÆ�(åÍ ßìá¿åá�=ßÆ�(�J¶=Æ�( å̧ ßjß£á¶=� àdÉåFß¾ßÆ�$1%
��* çbßJ ám=� áÁåCßÆ� ã¹ ßØ ßU�àÄàNà·àM� ßÊå̄ßEßÆ�àÅ>ßNà·àM� ßGßÂßc�ÎçJ ßU� ß_åF à{�=ßcC� åGß¿å£á¶=�à� årß¢ßÆ�$2%

��*�å̄ç¿¶= ßÆ�( åKçªßhàá�=ßÆ�(å�¼ßJá¿ßá�=ßÆ�(åÐ>çE èb¶=� å��åc>ßFåJá¾ å×>åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$3%
�àÅßf á³àÈ� ß×ßÆ�*> ßÃÉåª� ß\åf à{�æÐ áÊ ßnåE�áÆß?�> ßÃ åjá«ß¿åE� éØ ß]� áLße> ßq�ãÐ=ßÇ ßi�( áKç· ßU�àf á»ßá�=� áKß·ç·ßß��=ßcåC ßÆ�$4%

��*> ßÃà·Éå·áß�
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ژباړه
)١( د مشروباتو كتاب

)۲( حرام مشروبات )＇＋ل ک５دونکي( ＇لور دي: 
     أ- شراب: د انگورو اوبه چ３ وايشي８ي، تُندې شي او ＄گ وک７ي.

     ب- د انگورو اوبه چ３ کله )په اور( پخ３ شي او له دوه ثلثه کم３ ور＇خه الړې شي. 
     ج- ايشول شوې خرما چ３ کله تنده شي.
     د- ايشول شوي مميز چ３ کله تند شي. 

)۳( د خرما او مميزو اوبه چ３ ل８ې )په اور( پخ３ شي حالل３ دي، که ＇ه هم تندې شي او 
د ＇＋لو مقصد ي３ نشه او مست９ حاصلول نه وي او د ＇＋ونکي غالب  گومان  دا وي چ３ 

نشه نه راولي.
)۴( خليطين )د خرما او مميزو گ６ې شوې اوبه چ３ ل８ې پخ３ شوې وي( باک نه لري. 

)۵( د شاتو، ان％رو، غنمو، وربشو او جوارو اوبه روا دي که ＇ه هم په اور پخ３ نشي.
)۶( د انگورو اوبه چ３ )په اور( دومره پخ３ شي چ３ دوه برخ３ ي３ الړې شي او يوه برخه ي３ 

پات３ شي، که ！ينگ３ هم شي، ＇＋ل ي３ روا دي.
)۷( په دباء )هغه لو＊ی چ３ له کدو ＇خه جوړ شوی وي( حنتم )د شرابو جوړولو لپاره يو ډول 
شين رنگ لرونکی لو＊ی( مزفت)هغه لو＊ی چ３ له خ＂３ جوړ او په قير يا غوړو غوړ شوی 
وي(  او نقير )هغه لرگی چ３ د من＃ په سوري کولو او توږلو سره ترې لو＊ی جوړ شوی وي( 

ک３ د نبيذو جوړول روا دي.
)۸( که له شرابو ＇خه سرکه جوړه شي ＇＋ل ي３ روا دي، برابره ده چ３ شراب په خپله سرکه 
شوي وي او که د بل شي په ورگ６ولو په سرکه بدل شي. له شرابو ＇خه سرکه جوړول، کراهيت 

نه لري.
شرحه

اهلل )جل جالله(  بيان شوی.  او سنتو ک３  کريم  قرأن  په  د شرابو حرمت  د شرابو حرمت: 

� å̧ ß» ß¢� áÀëº� ãk áQåe�à½ß×ágßÙ=ßÆ� àH> ßr¾ßÙ=ßÆ� àf åjáÉßá�=ßÆ� àf á»ßá�=�>ßç�åC�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ% :فرمايي
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àÅÇàFå¿ßJ$ )المائدة: ۹۰(  áQ>ßª� åÁ> ßìáÉ çn¶=
ژباړه: ای مومنانو! شراب، قمار، بتان او غشي )دفال( پليت دي، له شيطاني كارونو ＇خه دي، 

نو ＄ان ور＇خه وساتئ.
«ُكلُّ  د امام مسلم په صح５ح ک３ راغلي چ３ پيغمبر )عليه الصالة و السالم( فرمايلي دي: 

ُمْسِكٍر َخْمٌر، َوُكلُّ َخْمٍر َحَراٌم » هر نشه راوړونکی شراب دی، او هر شراب حرام دی.
د حرامو شرابو ډولونه: په تفصيلي ډول هغه شراب چ３ ＇＋ل ي３ حرام دي، په ＇لور ډوله 

دي چ３ په الندې کر＊و ک３ به هر ډول تعريف او حکم به ي３ بيان شي.
پرته په خپله سره  له پخولو  په اور  اوبه دي چ３  په نظر د انگورو  ابوحنيفه  امام  ١- خمر: د 

جوش وک７ي، تندې او تآثير ي３ دومره شي چ３ ＇＋ونکی مست ک７ي او ＄گ پورته ک７ي. 
امام ابويوسف او امام محمد د خمرو لپاره ＄گ نيول شرط نه گ２ي. د خمرو ＇＋ل حرام او 
پر ＇＋ونکی ي３ حد جاري کي８ي. د خمر لغوي معنا پ＂ول دي، ＇رنگه چ３ شراب د انسان پر 

عقل پرده اچوي، په خمر ونومول شو.
٢- عصير: د انگورو هغو اوبو ته ويل کي８ي چ３ تر هغ３ پورې په اور وايشول شي چ３ له دوه 

ثلثو ＇خه ل８ه برخه ي３ هوا ته بخار شي. د شرابو دې ډول ته طالء هم وايي. د خمر او عصير 
توپير دا دی چ３ خمر له اور پرته او عصير د اور په وسيله ايشول کي８ي. د عصير حرمت د 
خمر له حرمت ＇خه کم دی او د عصير په ＇＋لو مسلمان تر هغ３ نه په حد کي８ي تر＇و چ３ 

ن５شه نشي.
٣- نقيع التمر: دې ته وايي چ３ خرما په اوبو ک３ واچول شي او پر اور له ک５＋ودلو پرته د 

وخت په تيريدلو ي３ خوږوالی له من％ه والړ شي، اوبه ي３ ！ينگ３ شي، جوش وک７ي او ＄گ 
پيدا ک７ي. د امام ابويوسف او امام محمد په نظر د عصير په ＇５ر په دې ک３ هم د ＄گ شتون 

شرط نه دی.
٤- نقيع الزبيب: که له مميزو سره پورتنی تعامل تر سره شي نقيع الزبيب بلل کي８ي.

د شرابو دا ډولونه هم حرام دي خو حرمت ي３ خمرو ته نه رسي８ي او له ن５ش３ راوړلو پرته د 
حد موجب نه گر＄ي. 
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نبيذ التمر: د خرما اوبو ته نبيذ التمر او د مميزو اوبو ته نبيذالزبيب ويل کي８ي. که چ５رې دا 

دواړه په اور وايشول شي، نو ＇＋ل ي３ روا دي که ＇ه هم په ايشولو سره ！ينگ３ شي او ＄گ 
پيدا ک７ي. البته د رواوالي شرط ي３ دا دی چ３ د ＇＋لو موخه ي３ مستي او ساعت ت５رې نه وي 

او هم به ي３ －ومان دا وي چ３ ن５شه نه راولي. له دې شرطونو پرته ي３ ＇＋ل روا نه دي.
د نقيع التمر او نبيذ التمر تر من＃ توپير دا دی چ３ نقيع التمر له اور پرته ايشي８ي او نبيذ التمر پر 

اور د ک５＋ودلو په نتيجه ک３ ايشي８ي لکه په خمر او عصير ک３ چ３ توپير بيان شو.
خليطين: د روا شرابو دوهم ډول خليطين دی. له خليطينو ＇خه مقصد د خرما او مميزو 

گ６ې شوې اوبه دي چ３ په اور باندې وايشول شي، د خليطينو ＇＋ل روا دي.
د شرابو په لو＊و ک３ د نبيذو جوړول روا دي، ＄که لو＊ي په خپل ذات ک３ د حل او حرمت 

المل نه دي.
��$$ã½=ßf ßU�æfáß�� ȩ̀ à²ßÆ�(ãfáß��æf å³ ájàº� ȩ̀ à²%% :３د رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم د دې حديث له مخ 

！ول ن５شه راوړونکي شيان لکه چرس، بنگ او افين ناروا دي او بايد ور＇خه ډډه وشي.

زده کوونکي دې د محترم استاذ په مرسته د نشه يي توکو په زيانونو وغ８ي８ي.

۱- د شرابو او نشه يي توکو د حرمت دليل وواياست.
۲- حرام شراب په ＇و ډوله دي؟

۳- خمر تعريف ک７ئ.
۴- نقيع التمر تعريف او حکم ي３ بيان ک７ئ.

۵- نبيذ الزبيب تعريف او حکم ي３ بيان ک７ئ.
۶- دباء، مزفت او نقير تعريف ک７ئ.
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شپاړسم لوست

د ＊کار احکام

اهلل )جل جالله( په انسانانو پراخه نعمتونه پيرزو ک７ي دي او د ＄مک３ پر مخ ي３ د دوی د گ＂３ 
لپاره ب３ شم５ره شيان پيدا ک７ي دي. له دغو نعمتونو ＇خه يو هم په ＄مکه ک３ هغه وحشي 
ژوي دي چ３ اهلل )جل جالله( ي３ ＊کار روا ک７ی دی. په ننني لوست ک３ به د ＊کار اړوند 

احکام ولولو.
6 åXåÑ>ßE çd¶=ßÆ�åbáÉ çr¶=� àH>ßJå²�$-%

��*åÍ ß»ç·ß£àá�=� å\åe=ßÇßá�=�åfåÑ> ßißÆ� ëËåg>ßFá¶= ßÆ�( åbáÃß«á¶=ßÆ�( å¼ç·ß£àá�=� åGá· ß³á¶>åE�àa>ßÉ åì áq å×=� àgÇàß�ßÆ�$.%
* æL=çfßº� ßP ßØßM� ß̧ á²ßáÙ=� ßµàá�ßÈ� áÁß?�6 åGá· ß³á¶=� à¼Éå·á£ßIßÆ�$/%�

��*àÄßIáÇ ß¢ßa�=ßcC� ß¤ åQáfßÈ� áÁß?�6 ëËåg>ßFá¶=� à¼Éå·á£ßIßÆ�$0%�
�(åÄå¶> ßiáeC�ßbá¿ å¢�ÄÉ·¢� ß�>ß£ßI�åç�=� ß¼ ái=�ßfß²ßcßÆ�(àÅßfá̄ ßq�áÆß?�àÄçÈåg>ßE�áÆß?�( ß¼ç·ß£àá�=�àÄßFá· ß²� ß̧ ßiáeß?� áÁåDßª�$1%�
�àÄá¿åº� ß̧ ß²ß?� áÁåCßÆ�( á̧ ß²áÖàÈ�áß�� àGá· ß³á¶=�àÄá¿åº� ß̧ ß²ß?� áÁåCÆ�(àÄà·á²ß?� ç̧ ßU� ßL> ß»ßª�àÄ ßUßf ßQßÆ�ßbáÉ çr¶=�ßd ß]ß@ßª

��* ß̧ å²à?� èËåg>ßFá¶=
�áß�� ßL>ßº�ÎçJ ßU�àÄßJßÉ å²ádßI� ßµßfßI� áÁåDßª�(àÄßÉ ë²ßdàÈ� áÁß?�åÄáÉß· ß¢� ßG ßQßÆ�>éÉ ßU�ßbáÉ çr¶=� à̧ åiáfàá�=� ßµßeáaß?� áÁåCßÆ�$2%�

��* á̧ ß²áÖàÈ�áß��àÄ áUßfáß��áß�ßÆ� àGá· ß³á¶=�àÄß̄ß¿ ß]� áÁåCßÆ�( á̧ ß²áÖàÈ
� ß�>ß£ßI�åç�=� à¼ ái=�åfß²ádàÈ�áß�� ãGá·ß²�áÆß?� úÊ åiÇàß�� àGá·ß²�áÆß?� æ¼ç·ß£àº�àá� ß¦� ãGá·ß²�àÄß²ße> ßm� áÁåCßÆ�$3%�

��* á̧ ß²áÖàÈ�áß��åÄáÉß· ß¢
�=ßcC�H> ßq=�>ßº� ß̧ å²à?� åÊáºçf¶=� ßbá¿ å¢� ß�>ß£ßI�ßç�=�Î ç» ßjßª�æbáÉ ßq� ß�C�> â»áÃ ßi� à̧ àQçf¶=�Îßºße�=ßcåC ßÆ�$4%�

* á̧ ß²áÖàÈ�áß�� ßL>ßº�ÎçJ ßU�àÄßJßÉ å²ádßI� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(àÅ> ç²ßc�>éÉ ßU�àÄß²ßeáaß?� áÁåCßÆ�( ßL> ß»ßª� à¼áÃ çj¶=�àÄ ßUßf ßQ
�àÄßE> ßqß?�ÎçJ ßU�åÄåFß· ß{� å�� á¹ßhßÈ�áß�ßÆ�àÄá¿ ß¢� ßH> ß¦�ÎçJ ßU� ß̧ ßº> ßVßJßª� åbáÉ çr¶>åE� à¼áÃ çj¶=� ß¤ß®ßÆ�=ßcåC ßÆ�$5%�
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��( ß̧ å²à?�>âJëÉßº
��* á̧ ß²áÖàÈ�áß��>âJëÉßº�àÄßE> ßqß@ßª�åÄåFß· ß{� áÀ ß¢�ßbß£ß®� áÁåCßÆ

� æ̧ ßF ßQ�áÆß?� æX áì ßi�Îß· ß¢� ß¤ß®ßÆ�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�( á̧ ß²áÖàÈ�áß��L>»ª�åÐ>ßá�=� å�� ß¤ß®ßÇßª�= âbáÉ ßq�Îßºße�=cåC ßÆ�$-,%
��* ß̧ å²à?�âÐ= ßbåJáE=� åzáeßáÙ=�Îß· ß¢� ß¤ß®ßÆ� áÁåCßÆ�( á̧ ß²áÖàÈ�áß�� ßL> ß»ßª� åzáeßáÙ=� ß�C�àÄá¿åº�ÏçaßfßI� ç¼àM

�ÄáJßE> ßqß? �>ßº � à̧ ß²áÖàÈ � ß×ßÆ�( ß̧ å²à? �àÄ ßUßf ßQ� áÁåCßÆ �( á̧ ß²áÖàÈ �áß� �åÄ åuáfß£åE � àz=ßfá£åá�= � ßH> ßqß? �>ßºßÆ �$--%
��*> ßÃá¿åº� ßL>ßº�=ßcC�àÍß® àbá¿àFá¶=

� àfßNá²ßáÙ=ßÆ�(>âM ßØáMß?�àÄß£ ßìß®� áÁåCßÆ�( àÇ ávà£á¶=� à̧ ß²áÖàÈ� ß×ßÆ�( ß̧ å²à?�àÄá¿åº�=âÇ ávß¢� ß¤ ßìß̄ßª� æbáÉ ßq��C�Îßºße�=ßcåC ßÆ�$-.%
��* ȩ̀ ß®ßÙ=� à̧ ß²áÖàÈ� ß×ßÆ�( àfßNá²ßÙ=� ß̧ å²à?� ßl?çf¶=�Êå·ßÈ�> å�� àfßNá²Ù=� ßÁ>ß²� áÁCßÆ�( ß̧ å²à?�ßh åRß£á¶=�Êå·ßÈ�>çå�

�*ëå�ßMßÇá¶=ßÆ�( ëbßIáfàá�=ßÆ�( ëÊ åiÇàßá�=� àbáÉ ßq� à̧ ß²áÖàÈ� ß×ßÆ�$-/%
�àÄß·ßJß̄ßª� àf ß]A�àÅ>ßºßfßª� å¥>ß¿åJáº å×=�æhëÉ ßU� áÀåº�àÄ áQåfáà��áß�ßÆ�àÄá¿ å̂ áNàÈ�áß�ßÆ�àÄßE> ßqß@ßª�= âbáÉ ßq�Îßºße� áÀßºßÆ�$-0%
� ãÀåº> ßu�Êå¾>çN¶= ßÆ�( á̧ ß²áÖàÈ�áß��àÄß·ßJß̄ßª�Êå¾>çN¶=�àÅ>ßºßfßª�àÄß¿ ß̂ áMß?� à¹çÆßáÙ=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( à̧ ß²áÖàÈßÆ�(Êå¾>çN·å¶�ßÇ àÃßª

��*àÄàJ ßU=ßf ßQ�àÄáJ ßrß̄ß¾�>ßº�ßá� ß¦� å¹çÆßáÚå¶�åÄåJ ß»Éå̄å¶
��* à̧ ß²áÖàÈ� ß×�>ßºßÆ� åÁ=ßÇßÉßá�=� áÀåº�àÄ à»áß�� à̧ ß²áÖàÈ�>ßº�àa>ßÉ åì áq=�àgÇàß�ßÆ�$-1%

ژباړه
)١( د ＊کار او ذبحو بيان

)۲( په تعليمي سپي، پ７انگ، باز او ！ولو تعليمي ＇５روونکو ＊کار کول روا دي.
)۳( د سپي تعليم دا دی چ３ درې ＄ل３ د ＊کار غو＊ه )پرته له خوړلو( پر８４دي. 

)۴( د باز تعليم دا دی چ３ ته له هغه ＇خه د ب５رته رات， غو＊تنه وک７ې، نو هغه راوگر＄ي.
)۵( که )＊کاري( خپل تعليمي سپی، باز يا با＊ه )په ＊کار پس３( ول８５ي او د ل８５لو په وخت 
ي３ د اهلل نوم ورباندې ياد ک７، که ＊کار ي３ ونيو، ！پي ي３ ک７ او م７ شو، خوراک ي３ روا دی. که 
سپي ور＇خه خوراک وک７، د ＊کارخوړل روا نه دي، که باز ور＇خه خوراک وک７، خوراک 
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４ي روا دی. 
)۶( که ＊کاري ＊کار ژوندی وموند، نو پر هغه واجب دي چ３ حالل ي３ ک７ي، که ي３ حالل 
نه ک７ او م７ شو، غو＊ه ي３ نه خوړل کي８ي او که سپي ＊کار زندۍ ک７ او ！پي ي３ نه ک７، خوړل 

ي３ جواز نه لري. 
)۷( که بل ناتعليمي سپي يا د مجوسي سپي يا داس３ سپي ورسره په ＊کار ک３ گ６ون وک７ چ３ 

د اهلل نوم پرې نه و ياد شوی، خوړل ي３ جواز نه لري.
)۸( که س７ي د ＊کار په لور غشی وو４شت او د ويشتلو په وخت ي３ )د اهلل( نوم ياد ک７، که 
غشي ＊کار ！پي ک７ او م７ شو، خوراک ي３ روا دی. که ي３ ژوندی وموند حالل به ي３ ک７ي، 

که ي３ حالل نه ک７ او م７ شو، نه خوړل کي８ي. 
)۹( که غشی په ＊کار ولگ５د او هغه ي３ له ＄ان سره يوړ، تر دې چ３ له سترگو پناه شو، خو 
＊کاري ي３ په ل＂ه ک３ و تر＇و ي３ م７ پيدا ک７، نو خوړل ي３ روا دي، خو که ک＋５ناست)ل＂ون ي３ 

پر４＋ود( او وروسته ي３ م７ وموند، خوړل ي３ روا نه دي. 
)۱۰( که چا ＊کار وويشت، په اوبو ک３ وغور＄５د او م７ شو، خوراک ي３ روا نه دی، همدا 
راز که په بام يا غره وغور＄５ده او له هغه ＄ايه ＄مک３ ته راورغ４７ده، خوړل ي３ روا نه دي، که 

لوم７ی پر ＄مکه وغور＄５د، خوړل ي３ روا دي. 
)۱۱( که ＊کار د معراض )نيزې( په اړخ ولگ５د، نه خوړل کي８ي، که ４ي په ＇وکه ！پي شو، 
بيا ي３ خوړل روا دي. که په بندقه )له خ＂３ جوړ گرد غون６اری( ولگ５د او م７ شو، خوړل ي３ 

روا نه دي. 
)۱۲( که ي３ ＊کار وويشت او کوم غ７ی ي３ ور＇خه پرې ک７، خوړل ي３ روا دي او )غوڅ شوی( 
غ７ی ي３ نه خوړل کي８ي. که ي３ درې ！و！３ ک７ او زياته برخه ي３ لک９ لور ته وه خوړل کي８ي، او 

که زياته برخه ي３ د سر لور ته وه، زياته )برخه( ي３ خوړل کي８ي او ل８ه ي３ نه خوړل کي８ي. 
)۱۳( د مجوسي، مرتد او بت پرست د ＊کار)خوړل( روا نه دي. 
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)۱۴( که چا ＊کار و ويشت خو مر－وني ونه ل／يده او د ＊کاري له ولک３ ＇خه ووت، بيا بل 
چا و ويشت او وي３ واژه، نو )＊کار( د دويم تن دی او خوړلی شي. که لوم７ي تن مر－３ حال 
ک７، بيا دويم و ويشت او وي３ واژه، نه خوړل کي８ي او دويم تن ي３ د لوم７ي تن لپاره د قيمت 

ضامن دی او د ！پ نقصان به ور＇خه کمي８ي. 
)۱۵( هغه ژوي چ３ غو＊ه ي３ خوړل کي８ي يا نه خوړل کي８ي، ＊کار ي３ روا دی. 

شرحه
د صيد )＊کار( تعريف: صيد په لغت ک３ د ＊کار شوي شي او هم د ＊کار کولو د عمل په 

معنا راغلی.
 په اصطالح ک３ صيد د هغه وحشي او ت＋ت５دونکي ساک（ نوم دی چ３ د الوتلو، ت＋ت５دلو يا 

له ＄انه د دفاع کولو له امله له چل او حيل３ پرته نه نيول کي８ي.
د ＊کار مشروعيت: د ＊کار مشروعيت د اهلل پاک له دې وينا ＇خه ثابت دی چ３ فرمايي: 

ُدْمُتْم ُحُرًما(  َما  اْلبَرِّ  َعلَْيُكْم َصْيُد  َوُحرَِّم  يَّاَرةِ  َولِلسَّ لَُكْم  َمتَاًعا  َوَطَعاُمُه  اْلبَْحِر  لَُكْم َصْيُد  )آُِحل 
گ＂３  د  لپاره  بحر،  د  او طعام  بحر  د  ته ＊کار  تاس３  ک７ای شو  ژباړه: حالل  )المائدة: ۹۶( 
اخيستلو ستاس３، او لپاره د مسافرو، او حرام ک７ی شو په تاس３ ＊کار د وچ３ ＇و چ３ تاس３ 

محرمان يی.
＊کاري حيوانات: د ！ولو هغو ＇يروونکو ＄ناورو د ＊کار خوړل روا دي چ３ انياب )داړونکي 

غا＊ونه( ولري او د ＊کار تعليم اخلي لکه سپی، پ７انگ او نور، همدا راز د هغو الوتونکو 
مرغانو د ＊کار خوړل هم روا دي چ３ ＇５روونک３ پنج３ ولري او د ＊کار تعليم اخلي لکه 

باز، با＊ه او داس３ نور.
د ＊کار شرطونه: د ＊کار غو＊ه دالندې شرطونو د پوره کولو په صورت ک３ حالله ده:

۱- ＊کاري حيوان بايد تعليمي وي.
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۲- د لي８لو په وخت ورباندې د اهلل پاک نوم ياد شوی وي.
۳- ＊کار ي３ په زخمي کولو سره وژلی وي.

۴- که ＊کاري حيوان له ＄ناورو ＇خه وي، بايد له ＊کار ＇خه ي３ غو＊ه نه وي خوړلي.
د ＊کار تعليم: د سپي تعليم دا دی چ３ درې ＄ل３ د ＊کار غو＊ه پرته له خوړلو ＊کاري ته 

راوړي. د باز تعليم دا دی چ３ د ＇＋تن په بلنه هغه ته ورشي، په دې بنس که باز له ＊کار 
شوي شي ＇خه غو＊ه وخوري پات３ غو＊ه حالله ده. 

کله چ３ ＊کار په ！پي ک５دو او وين３ به５دو سره م７ شي غو＊ه ي３ حالله ده، خو که ＊کار له 
ويشتلو وروسته ＊کاري ته ژوندی په الس ورشي الزمه ده چ３ حالل ي３ ک７ي، بيا هم که د 
وخت د تنگوالي يا د چ７ې د نه موجوديت له امله ＊کار د وين３ د به５دو په صورت ک３ م７ 

شو غو＊ه ي３ حالله ده.
د حالل３ ډولونه: حالله په دوه ډوله ده: يوه اختياري ذبحه ده چ３ په عامو حاالتو ک３ د چ７ې 

په واسطه د حيوان د مرۍ د غو＇ولو په وسيله رامن％ته کي８ي. دويمه  او غو＇وونکو شيانو 
اضطراري يا  د اړتيا پر مهال حالله ده، يعن３ کله چ３ اختياري ذبحه ممکنه نه وي او حيوان په 

کوم ت５ره شي ووهل شي او د وين３ به５دو له امله ساه ورک７ي، لکه د ＊کار صورت.
بايد وويل شي چ３ په دواړو حاللو ک３ دا شرط ده چ３ په داس３ ت５ره شي سره ترسره شي چ３ 

وينه وبهوي، په  ذبحه ک３ د اوسپن３ ＇خه جوړه وسيله شرط نه ده.
اضطراري ذبحه هغه مهال روا ده چ３ اختياري ذبحه ممکنه نه وي، که چيرې اختياري ذبحه 
ممکنه وه نو په اضطراري ذبح３ سره د حيوان حاللول روا نه دي. د پورتني صورت احکام او 

د ＊کار نور زيات احکام په همدې اصل والړ دي.
د ＊کار ورک５دل: که ＊کار له ويشتلو او ！پي ک５دلو وروسته ورک شي او د ل＂ون په صورت 

ک３ م７ پيدا شي او د ＊کاري د ويشتلو اثر ورباندې وي، خوړل ي３ روا دي، خو که ＊کاري 
ي３ ل＂ون پر８４دي او وروسته ي３ م７ ومومي، نو غو＊ه ي３ حالله نه ده، ＄که ک５دای شي م７ينه 
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ي３ د کوم بل سبب له مخ３ وي.
د م７ين３ د سبب نا＇رگندتيا: که ＊کار وروسته له ويشتلو په اوبو ک３ وغور＄ي８ي، يا هم په 

لوړ ＄ای لکه بام او غره باندې وغور＄ي８ي او له غور＄５دلو وروسته ＄مک３ ته راورغ７ي８ي، 
غو＊ه ي３ ＄که روا نه ده چ３ د ＊کار د م７ين３ اصلي سبب معلوم نه دی چ３ آيا د ويشتلو 
له امله م７ دی او که د رغ７يدلو يا په اوبو ک３ د غور＄５دو له امله م７ دی. په دې صورتونو ک３ 

احتياط دا دی چ３ حرمت په حاللوالي مقدم وشم５رل شي.
معراض او بندقه: معراض د نيزې په ＇５ر اوږد لرگی دی چ３ ＇وکه ي３ ت５ره او غو＇ول کوالی 

شي. که ＊کار د معراض په ډډه ولگي８ي، نه خوړل کي８ي ＄که چ３ د معراض ډډه غو＇ول 
نه  کوي، خو که په ＇وکه ي３ ولگي８ي خوراک ي３ روا دی په دې دليل چ３ ＇وکه ي３ ت５ره او 

غو＇ول کوي. 
بندقه له خ＂３ ＇خه جوړ شوی غون６اری دی چ３ نه پرې کول کوي او نه وينه بهوي بلک３ 

غو＊ه ！کوي او ه６وکی ماتوي، نو په دې بنس په بندقه د ل／５دلی ＊کار خوړل روا نه دی.
د ＊کار ＇و ！و！３ ک５دل: که ＊کار داس３ وويشتل شي چ３ د بدن يوه ！و！ه لکه الس يا پ＋ه 

ور＇خه جال شي د نوموړې ！و！３ خوړل د پيغمبر )عليه السالم( د دې حديث له مخ３ چ３ 
ترمذي روايت ک７ی، روا نه دي: َما ُقِطَع ِمَن اْلبَِهيَمِة َوِهَى َحيٌَّة فَُهَو َمْيتٌَة. ژباړه: هغه )！و！ه( چ３ 

له ＇اروي ＇خه جال شي او )＇اروی( ژوندی و نو )هغه ！و！ه( مرداره ده.
که ＊کار دوه ！و！３ شي خو د سرلور ته ل８ه او د لک９ لور ته ！و！ه زياته وي نو ！ول ＄که حالل 
دی چ３ غو＇ه شوې برخه د ورم８５ رگونو ته ن８دې او حالل گ２ل کي８ي. خو که د سر لور ته ！و！ه 
زياته او د لک９ لور ته کمه وي نو د ژوندي حيوان ！و！ه گ２ل کي８ي اود  پورتني حديث له مخ３ 

د کم３ برخي خوړل روا نه دي.
په ＊کار ک３ د دوو تنو گ６ون: که يو ＊کاري ＊کار وولي، خو وين３ ور＇خه ونه بهوي او 

دومره ي３ ناتوانه نه ک７ي چ３ له الوت او ت５＋ت３ ＇خه وو＄ي. په دې وخت ک３ دويم ＊کاري 
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نوموړی ＊کار وولي، وين３ ي３ وبهوي او ناتوانه ي３ ک７ي او يا ي３ ووژني. په دې صورت ک３ 
＊کار د دويم ＊کاري حق دی، ＄که د لوم７ي ＊کاري ويشتلو اغ５ز نه دی ک７ي او پيغمبر 

)عليه السالم( فرمايي: )الصيد لمن آخذه(  ＊کار د هغه چا )حق( دی چ３ وي３ نيوه.
که ＊کاري ＊کار داس３ وولي چ３ وين３ ي３ وبهي８ي او دومره ناتوانه شي چ３ له الوتو او يا 
ت５＋ت３ ＇خه وو＄ي، په دې وخت ک３ دويم ＊کاري هغه وولي او م７ شي، ＊کار مردار او 
دويم ＊کاري، لوم７ي ＊کاري ته د ＊کار ضامن دی. ＊کار ＄که مردار گ２ل کي８ي چ３ د 
لوم７ي ＊کاري په ويشتو سره ＊کار له ت５＋ت３ وتلی او ژوندی دی نو بايد چ３ اختياري  ذبحه 
شي يعن３ په چاړه حالل شي خو دوهم ＊کاري په اضطراري ذبح３ سره له هغه ساه وويسته 
او مردار شو. همدا راز د لوم７ي ＊کاري له خوا د ＊کار په ويشتلو او له ت５＋ت３ په ويستلو سره 
＊کار د لوم７ي ＊کاري ملکيت گر＄５دلی او دويم ＊کاري پر هغ３ ت５ری ک７ی، نو بايد تاوان 
ورک７ي، خو چ３ ＊کار ！پي دی په ضامن باندې د ！پي ＊کار قيمت ورکول الزم دي نه د روغ 

＊کار قيمت. 
ي３  موخه  ＊کار  د  کي８ي  ي３ خوړل  غو＊ه  حيوانات چ３  هغه  ک５دونکي حيوانات:  ＊کار 

رو＊انه ده، خوهغه حيوانات چ３ غو＊ه ي３ نه خوړل کي８ي د پوستکي، وي＋تانو او ه６وکو 
الس ته راوړلو لپاره ي３ ＊کار روا دی، همدا راز د ＄ينو حيواناتو له ضرر ＇خه د ＄ان خوندي 

کولو په خاطر هم د هغوی ＊کار  روا دی.

زده  کوونکي دې په لينده د ويشتل شوې مرغ９ چ３ په ويشتلو وژل شوې وي، د شرعي حکم 
په اړه د لوستل شوي درس په ر１ا ک３ خبرې وک７ي.
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۱- صيد تعريف ک７ئ.
۲- د ＊کار د مشروعيت دليل وواياست.

۳- د شريعت له مخ３ د کوم سپی او باز ＊کار حالل دی؟
۴- که ＊کار په ويشتلو سره ＇و ！و！３ شي، ＇ه حکم لري؟

۵- که يو ＊کاري ＊کار وولي او دوهم ＊کاري هم هغه په ويشتلو سره ووژني، ＇ه حکم 
لري؟ په تفصيل سره ي３ بيان ک７ئ.

۶- د هغو حيواناتو ＊کار چ３ غو＊ه ي３ نه خوړل کي８ي، ول３ روا دی؟
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اوولسم لوست

ذبح３ 

قرأن کريم مون８ ته د پاکو شيانو د خوړلو او د مردارو د خوراک ＇خه د ＄ان ساتلو امر ک７ی. له 
دې کبله د پاکو او مردارو غو＊و پ５ژندل د هر مسلمان دنده ده. په ننني لوست ک３ به د ذبح３ 

)حالل３(، د پاکو اوناپاکو غو＊و ډولونه او احکام ولولو.
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ژباړه
)۱( د مسلمان او کتابي حالله روا ده. د مجوسي، مرتد، بت پرست او محرم حالله نه خوړل 

کي８ي.
)۲( که ذبحه کوونکي )د ذبحه کولو په وخت، د اهلل( نوم يادول قصداً پر４＋ود، ذبحه شوی 

حيوان مردار دی او نه خوړل کي８ي، خو که په ه５ره ي３ پر４＋وده، خوړل کي８ي.
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)۳( ذبحه به د حلق او لب３ )د سين３ د سر ه６وکو تر من＃ ژور ＄ای( په من＃ ک３ وي.
)۴( هغه رگونه چ３ په ذبحه ک３ غو＇ي８ي ＇لور دي: حلقوم، مري او دوه غ رگونه، کله ي３ 
چ３ ！ول غوڅ ک７ل خوړل ي３ روا دي، که ي３ زياتره غوڅ ک７ل هم د ابوحنيفه په نزد روا دي. 
امام ابويوسف او امام محمد )رحمهمااهلل( ويلي: د حلقوم، مري او د يو غ رګ غو＇ول 

اړين دي.
)۵( د گني په پترۍ او ت５ره ت５ره ذبحه روا ده، همدا راز )ذبحه( په هر هغه شي چ３ وينه وبهوي 

روا ده، مگر په غاښ او نوک چ３ پخپل ＄ای ک３ وي، روا نه ده.
)۶( مستحب ده چ３ )ذبحه کوونکی( خپله چاړه ت５ره  ک７ي. مکروه ده چ３ ＇وک )د ذبح３ 
په مهال( چاړه نخاع ته ورسوي يا سر غوڅ ک７ي، خو )د ذبحه شوي حيوان غو＊ه خوړل( روا 

دي. 
)۷( که ي３ پسه د ＇ له لوري ذبحه ک７ او د رگونو تر غو＇ولو ژوندی پات３ و، ذبحه روا ده، 

خو سره له کراهيته. که د رگونو له پرې کولو وړاندې م７ شو، نه خوړل کي８ي.
)۸( هرهغه ＊کاري ژوی چ３ اهلي شوی وي حالله ي３ ذبحه کول دي او هغه ＇اروي چ３ 

صحرايي شي حالله ي３ په ت５غ وهل او ！پي کول دي.
)۹( د غوا او پسه ذبحه کول مستحب دي، که  ي３ نحر ک７ل، له کراهيت سره روا دی. 

)۱۰( د اوښ نحر کول مستحب دي، که ي３ ذبحه ک７، له کراهيت سره روا ده.
)۱۱( که چا او＊ه نحر ک７ه يا ي３ غوا يا م８５ه ذبحه ک７ه او د هغ３ په خ５＂ه ک３ ي３ م７ بچی وموند، 

نه خوړل کي８ي، برابره ده چ３ خلقت ي３ بشپ７ شوي وي او که نه.
د  راز  نه دي، همدا  )۱۲( هغه ＄ناور چ３ داړونکي غا＊ونه لري، د غو＊３ خوړل ي３ روا 
)＊کار( منگول３ لرونکي مرغه خوړل روا نه دي. د ک＋تونو کارغه )خوړل( باک نه لري، برگ 

کارغه چ３ مردارې خوري، نه خوړل کي８ي.
)۱۳( د کفتار )حيوان دی چ３ له سپي کوچنی او له گيدړ لوی دی( سمسارې او ！ولو حشراتو 



١٠٧

خوړل مکروه دي.
)۱۴( د کورنيو خرو او کچرو د غو＊و خوړل روا نه دي. د امام ابوحنيفه په نزد د آس غو＊ه 

خوړل مکروه دي، د سوۍ خوړل باک نه لري.
)۱۵( کله چ３ هغه حيوانات چ３ غو＊ه ي３ نه خوړل کي８ي، ذبحه شي، پوستکی اوغو＊ه ي３ 

پاکي８ي، پرته د انسان او خنزير، چ３ حاللول د هغوی پر پوستکي او غو＊３ اغ５ز نه لري. 
)۱۶( د اوبو له حيواناتو ＇خه يوازې کب خوړل کي８ي او د اوبو په سر د －ر＄يدونکي )م７ کب 

خوړل( مکروه دي. د جريث )يو ډول گرد کب دی( او مارماهي خوړل باک نه لري. 
)۱۷( د ملخ خوړل روا دي او )ملخ( حالله نه لري.  

شرحه
د ذبح３ او نحر تعريف: )ذبح( په لغت ک３ ＇يرولو ته وايي او په اصطالح ک３ په دريو معناگانو 

استعمال شوې. 
۱- د حلق غو＇ول: د سين３ د پورتني ه６وک３ ＇خه پورته تر زن３ پورې حلق بلل کي８ي. ذبحه 
په دې معنا د نحر په مقابل ک３ استعمالي８ي، ＄که نحر د حيوان د سين３ په سر ک３ د دوو 

ه６وکو تر من＃ د ژور ＄ای په ت５غ وهلو او غو＇ولو ته وايي.
د ذبح３ او نحر توپير لکه ＇نگه چ３ ي３ له تعريفونو ＇خه ＊کاري دا دی چ３ ذبح د لب３ )د 
سين３ د سر د ه６وکو تر من＃ ژور ＄ای( ＇خه پورته او نحر په لبه ک３ رامن％ته کي８ي. دويم دا 

چ３ ذبح د غوايانو او پسونه لپاره دی او نحر د او＊انو لپاره دی.
۲- مطلق حاللو ته ويل کي８ي، د نحر په معنا وي او که د   ذبح３. نحر د حيوان د سين３ په سر 

ک３ د دوو ه６وکو تر من＃ د ژور ＄ای سره د غاړې غو＇ول. 
۳- د حيوان حالل گر＄ول، برابره ده چ３ د ذبح３، نحر او يا هم په اِضطراري حالت ک３ په 

ت５ره ت５غ د ويشتلو په وسيله وي چ３ دې ته )عقر( هم وايي.
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د چا  ذبحه حالله ده؟ د مسلمان او کتابي په الس ذبحه شوی حيوان حالل دی. اهلل پاک 

$ )المائدة: ۵( ژباړه: طعام ) ذبيحه( د هغو  á¼ à³ç¶� ȩ̂ åU� ßH>ßJ å³á¶=�á=ÇàIÆà?� ßÀÈådç¶=�à½> ß£ ß{ßÆ% :فرمايي
کسانو چ３ ورک７ی شوی دوی ته کتاب، حالل دی تاسو ته.

اصل دا دی چ３ ＇وک أسماني کتاب لري يا د أسماني کتاب د پيروی دعوا لري لکه اهل 
کتاب )يهود او نصارا(، نو د دوی ذبيحه حالله ده.

د  ذبحه کوونکي لپاره بلوغ او نرتوب شرط نه دی، بلک３ ُمميز کوچنی او کوچن９ انجل９ چ３ 
بسم اهلل ي３ زده او د ذبح３ توان ولري  ذبيحه ي３ روا ده.

 په متن ک３ د )وذبيحة المسلم...( ＇خه مقصد د ذبح３ ！ول３ معناگان３ دي يعن３ د مسلمان او 
کتابي  ذبحه، نحر او عقر ！ول روا دي.

د مجوسي  ذبيحه د پيغمبر )عليه السالم( د دې حديث چ３ بيهقي روايت ک７ی، په بنس روا 
 * á¼åÃ åVåÑ>ßEßc�Êå·å²A� ß×ßÆ� á¼åÃåÑ> ßjå¾�Ê åVå²>ß¾�ßá� ß¦� åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?�ßÍç¿ ài� á¼åÃåE�=Çè¿i :نه ده چ３ فرمايي
ژباړه: د )مجوسو( سره د اهل کتابو الر غوره ک７ئ، پرته د هغوی د ＊％و سره د نکاح کولو او 

د هغوی د ذبيحو خوړلو.
مرتد ملت نه لري او بت پرست په أسماني کتاب عقيده نه لري نو  ذبيحه ي３ روا نه ده. 

هغه رگونه چ３ په ذبحه ک３ بايد پرې شي، ＇لور دي: 
١- حلقوم: هغه نلکه ده چ３ س８و ته تللی او حيوان پرې ساه باسي او تنفس کوي.

٢- مرۍ: معدې ته تللی هغه توته ده چ３ اوبه او خواړه پک３ معدې ته ＄ي.

٣- ودجان: )ودجان( د ودج تثنيه ده. ودجان د وين３ هغه دوه لوی رگونه دي چ３ د ورم８５ په 

مخ３ ته اړخ ک３ ＄ای لري او حلقوم او مرئ د دې دواړو په من＃ ک３ واقع دي.
په غاښ او نوک  ذبحه: په داس３ غاښ او نوک باندې ذبحه روا ده چ３ د حيوان او انسان په 

وجود ک３ ن＋ت３ نه وي بلک３ له خپل ＄ايه ويستل شوی وي، ＄که چ３ د نسائي او احمد په 
روايت ک７ي حديث ک３ راغلي: )انهر الدم بما شئت(. وينه وبهوه په کوم شي چ３ دې خو＊ه 
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وي. نو ＇رنگه چ３ غاښ او نوک زخمي کوونک３ او وينه بهونک３ أله ده،  ذبحه ورباندې روا 
ده، البته که غاښ او نوک په حيوان ک３ ن＋تي وي او ويستل شوي نه وي نو د بخاري د حديث 
� ßkáÉß¶�(¸ à³ßª�åç�=� à¼ ái=�ßfå²àcßÆ�(ß½ çb¶=�ßfßÃá¾ß?�>ßº :له مخ３ ذبحه ورباندې صح５ح نه ده چ３ فرمايي
)داس３  ياد شي،  ورباندې  نوم  اهلل  د  او  وبهوي،  وينه  )آله( چ３  هغه  ژباړه:   *ßfà« è�¶=ßÆ � çÀ ëj¶=

مذبوحه( خوره، پرته له غاښ او نوک ＇خه.
کله چ３ غاښ په خپل ＄ای ک３ وي، نوغو＇ول نه کوي بلک３ ！کول کوي، او حيوان هله  ذبحه 

کي８ي چ３ غوڅ شي او وينه ي３ وبهي８ي.
ذبحه کوونکی بايد د ذبح３ په مهال د حيوان له ＄ورولو او ب３ اړتيا دردولو ＇خه ډډه وک７ي. 
په همدې بنس غوره ده چ３ ذبحه کوونکی چاړه ت５ره ک７ي او هم دا چ３ د حيوان له ساه 
وتلو وړاندې د هغه ورم８５ غوڅ نه ک７ي او د ورم８５ په من＃ ک３ د مغزو سپين تار ته چ３ د نخاع 

شوکي په نامه يادي８ي چاړه ونه رسوي. 
که ＊کاري حيوان يا مرغه لکه هوس９ او کوتره الس ته راشي او  ذبحه کوونکی ي３ په ذبحه 
کولو برالسی شي، نو يوازې په ذبحه کولو حاللي８ي. همدا راز که کورني حيوانات په کوم 
سبب وحشي حالت ته ورسي８ي او رانيول ي３ له وس３ بهر وي، روا ده چ３ د ذبح３ په ＄ای 
له لرې ＇خه په ت５غ وويشتل شي او د وين３ په بهولو سره ي３ ساه وو＄ي او حالل شي، يعن３ د 

پورتني عذر له امله کورني حيوانات د وحشي حيواناتو په حکم ک３ را＄ي.   
د ＊کار  غو＊ه چ３  ＄ناورو  ＇يرونکو  هغو  ！ولو  د  پ５ژندل:  او حرامو حيواناتو  د حاللو 

غا＊ونه ولري، حرامه ده لکه سپی، زمری، ليوه او داس３ نور. د دې حکم دليل د بخاري دا 
� å¥>ßF ëj¶=� ßÀåº� æH>ß¾�Ïåc� ȩ̈ à²� áÀ ß¢�)¼·iÆ�ÄÉ·¢��=�Î·q)�åç�=� à¹Ç àiße�ÎßÃß¾ :حديث دی
�åá*: پيغمبر )عليه السالم( د هر هغه ＄ناور د )غو＊３( خوړلو  çì¶=� ßÀåº� æGß·áå��Ïåc� ȩ̈ à²� áÀ ß¢ßÆ
＇خه نهی ک７ې چ３ د ＊کار غاښ لري او )هم ي３( د هر هغه مرغه )د غو＊３( له خوړلو منع 

ک７ې چ３ )د ＊کار( نوکان ولري. 
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د پورتني حديث له مخ３ د هغو مرغانو غو＊ه هم حرامه ده چ３ د ＊کار منگول３ )ت５ره نوکان( 
ولري لکه باز، ！پوس او داس３ نور.

د هغو کارغانو د غو＊و خوړل روا دي چ３ ک＋تونه خوري، ＄که د ＊کار منگول３ نه لري او 
پاک شيان خوري، خو هغه کارغان چ３ مردارې خوري د هغوی غو＊３ هم نه خوړل کي８ي، 

يعن３ د کارغانو غو＊３ د هغوی د خوراک تابع دي.

زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د لسو حاللو او لسو مردارو مرغانو 
نومونه واخلي، دوهمه ډله دې د لسو حاللو ＇ارويو او لسو مردارو ＄ناورو نومونه واخلي.

۱- ذبحه او نحر تعريف ک７ئ
۲- د کومو کسانو  ذبحه حالله او د کومو ذبحه مرداره ده؟

۳- هغه رگونه چ３ بايد په ذبحه ک３ پرې شي ＇و او کوم کوم دئ؟
۴- أيا په غاښ او نوک ذبحه روا ده؟

۵- د ذبح３ مستحبات بيان ک７ئ.
۶- د حاللو او حرامو ژويو د پ５ژندلو قاعده بيان ک７ئ.
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اتلسم لوست

قرباني

په ت５ر لوست ک３ مو د عامو ذبحو حکمونه ولوستل، په دې لوست ک３ به د يوې ＄انگ７ې 
ذبح３ )قربان９( احکام ولولو. 

�6åÍçÉ åV áuàáÙ=� àH>ßJå²�$-%
� áÀ ß¢ßÆ�åÄ åjá«ß¾� áÀ ß¢�(Î ßV áußáÙ=�å½áÇßÈ� å��(æf åiÇàº� æ¼Éå̄ àº� æ¼å· ájàº�úf àU� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�ãÍßF åQ=ßÆ�àÍçÉ åV áuàáÙ=�$.%

��*æÍß£áF ßi� áÀ ß¢�âÌßfß̄ßE�áÆß?�âÍß¾ßbßE� àXßEádßÈ�áÆß?�âÌ> ßm� á¼ àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à²� áÀ ß¢� àXßEádßÈ�(åe> ß§ ër¶=�åÅåa ß×áÆß?
��*ãÍçÉ åV áuà?�åfåª> ßjàá�=ßÆ�(�å̄ ß«á¶=�Îß· ß¢� ßkáÉß¶ßÆ�$/%�

�åe> ßráºßáÙ=� å̧ áÂßåÙ�àgÇàß�� ß×�àÄç¾ß?� ç×C�(åf áVç¿¶=�å½áÇßÈ� áÀåº�åf áRß«á¶=� å¥Çà· àìåE� à̧ à]ábßÈ�åÍçÉ åV áuàáÙ=� àKá®ßÆßÆ�$0%�
��*åf áRß«á¶=� ßbá£ßE� ßÁÇàß}ádßÉßª�åa=ßÇ çj¶=� à̧ áÂß?�>çºß@ßª�( åbÉå£á¶=�ßÌ ßØ ßq�à½>ßºåáÝ=� ßÊë· ßràÈ�ÎçJ ßU� àXáEçd¶=

*àÅ ßbá£ßE� åÁ>ßºáÇßÈßÆ�åf áVç¿¶=�à½áÇßÈ�6æ½>çÈ
ß?�åÍßM ßØßM� å��ãÌßhåÑ> ßQ� ßÊ åÂßÆ�$1%

� ß×ßÆ �( ǻ ßjá¿ßá�= � ß�C �Ê ånáß� � ß× � å�ç¶= �åÐ> ßQáfß£á¶= � ß×ßÆ �åÐ=ßeáÇß£á¶= � ß×ßÆ �åÐ>ßÉ á»ß£á¶>åE �Î çV ßvàÈ � ß×ßÆ �$2%
� àfßNá²ß?� ßÊå̄ßE� áÁåDßª�(> ßÃå¾àcà?� àfßNá²ß?� ßGßÂßc� å�ç¶=� ß×ßÆ�( åGß¾çd¶=�Æ� åÁàcàáÙ=�àÍ ß¢Ç àìá̄ ßº� àÔåháà�� ß×ßÆ�*åÐ>ß« áRß£á¶=

����*ßg> ßQ� åGß¾çd¶=Æ� åÁàcàáÙ=
��*åÐ ß×áÇçN¶= ßÆ�åÐ>ßEáfß�=Æ� ëÊ årßá�=ßÆ�åÐ> ç»ßá�>åE�Î çV ßvàÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$3%

� ßÁá@ çv¶=� ç×C�= âb å¢> ßrßª�èå�ßN¶=�åÄë· à²� ß́ å¶ßc� áÀåº� àÔåháà��( å¼ß¿ß§á¶=ßÆ�(åfß̄ßFá¶= ßÆ�( å̧ åEåáÝ=� áÀåº�àÍçÉ åV áuàáÙ=ßÆ�$4%
��* àÔåháà��àÄá¿åº� ß¥ßdßá�=� çÁåDßª

� ß×� áÁß?� èG ßVßJ ájàÈßÆ�* àf å]çbßÈßÆ��(ßÐ=ßfß̄ à«¶=ßÆ�ßÐ>ßÉå¿ á¦Ù=� à¼å£ áìàÈßÆ�(åÍçÉ åV áuàáÙ=�å�¼áß�� áÀåº� à̧ à²á@ßÈßÆ�$5%
��* åKáÉßFá¶=� å�� à̧ ß»á£ßJ ájàI�âÍß¶A�àÄá¿åº� à̧ ß»á£ßÈ�áÆß?�> ßÂåbá·åå|� à±çb ßrßJßÈßÆ�( åOà·èN¶=� áÀåº�ßÍß®ßb çr¶=� ßsà̄á¿ßÈ

��* èÊåE>ßJ å³á¶=�> ßÃßß}ádßÈ� áÁß?�àÅßf á³àÈßÆ�* ßXáEçd¶=� àÀ åjáà�� ßÁ>ß²� áÁC�åÅ åbßÉåE�àÄßJçÉ åV áuà?� ßXßEádßÈ� áÁß?� à̧ ßváªßáÙ=ßÆ�$-,%
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� ßÁ> ß» ßu� ß×ßÆ�> ß» àÃá¿ ß¢�ß?ßh áQß?�åf ß] áÛ=�ßÍçÉ åV áuà?�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� ßXßEßdßª� åÁ ßØ àQße� ß�å· ß¦�=ßcåC ßÆ�$--%�
��*> ß»åÃáÉß· ß¢

ژباړه
)١( د قربان９ کتاب

)۲( قرباني په هر أزاد، مسلمان، مقيم، ب６ای باندې د لوی اختر په ورځ د خپل ＄ان او کوچنيو 
اوالدونو لپاره واجب ده. له هر يو تن ＇خه به يو پسه حاللوي او له اوو تنو ＇خه به يو اوښ يا 

يوه غوا حاللوي. 
)۳( په مسافر او فقير قرباني نشته.

)۴( د قربان９ وخت د اختر د ور＄３ د سهار په راختو پيل کي８ي، مگر د ＊ار خلکو ته )قرباني 
ذبح کول( تر هغ３ روا نه دي چ３ امام د اختر لمون＃ نه وي ک７ی. د بان６و خلک به د سهار د 

راختو وروسته قرباني کوي.
)۵( قرباني ذبح کول په درې ور＄و ک３ روا دي: د اختر ورځ او د هغ３ پس３ دوه ور３＄.

)۶( په دواړو سترگو ړوند، په يوه سترگه ړوند، داس３ گوډ ＇اروی چ３ د قربان９ ＄ای ته نشي 
تللی او خوار حيوان به نه قرباني کوي. په غوږغو＇ي او لک９ غو＇ي )＇اروي قرباني( نه کي８ي 
او نه په هغه چ３ د غوږ زياته برخه ي３ له من％ه تلل３ وي، که د غوږ او لک９ زياته برخه ي３ پات３ 

وي )قرباني ورباندې( روا ده.
)قرباني(  باندې  ل５وني )＇اروي(  او  اخته  ناروغ９  په  پوستکي  د  ب３ ＊کرو، خصي،  په   )۷(

کي８ي.
قرباني  باندې  په دوه غا＊ي  ！ولو ک３  په دې  قرباني کي８ي.  او پسونو  او＊انو، غواگانو  په   )۸(

کي８ي، خو که وری دوه غا＊ی شوی هم نه وي، قرباني پرې کي８ي.
)۹( قرباني کوونکی د قربان９ غو＊ه پخپله خوړالی شي، فقيرانو او شتمنو ته ي３ ورکوالی شي 
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او هغه ذخيره کوالی هم شي. مستحبه ده چ３ د صدق３ برخه له در４م３ ＇خه کمه نه ک７ي، 
پوستکی به ي３ خيراتوي او يا به ور＇خه داس３ أله جوړوي چ３ په کور ک３ استعمالي８ي. 

)۱۰( که ي３ ＊ه ذبحه کوالی شوه غوره دا ده چ３ پخپل الس د قربان９ )＇اروی( ذبحه ک７ي. 
په اهل کتابو ي３ ذبحه کول مکروه دي.

)۱۱( که دوه کسان ت５روتل او د يو بل قرباني ي３ ذبحه ک７ه، د دواړو قرباني وشوه او په يو هم 
تاوان نشته.

 
شرحه

کي８ي.  ويل  ته  وخت  ورپس３  او  راختلو  لمر  د  ک３  لغت  په  )ضحية(  تعريف:  )آضحية(  د 

)اُضحية( د )همزې( په پ５（ او د )ي( په شد سره چ３ جمع ي３ )آضاحي( ده، هغه ＇اروي ته 
ويل کي８ي چ３ د لمر راختلو په وخت ک３ ذبحه کي８ي. 

په اصطالح ک３ اضحية )قرباني( هغه ＇اروي ته ويل کي８ي چ３ د نحر په ور＄و ک３ اهلل پاک 
ته د ن８دې ک５دو په موخه ذبحه کي８ي.

د قربان９ حکم: د امام ابوحنيفه)رحمه اهلل( په نزد قرباني واجب ده او دليل ي３ د پيغمبر )عليه 

� çÀßEßfá̄ßÈ�ßØßª�( ëX ßvàÈ�áß�ßÆ�(ãÍß£ ßi�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÀßº :السالم( دا حديث دی چ３ ابن ماجه روايت ک７ی
 *>ß¾çØ ßràº

نه  دې  ته  ＄ای)عيد－اه(  لمان％ه  د  زمون８  ونک７ي،  قرباني  او  وي  ب６ای  چ３  ＇وک  ژباړه: 

را＄ي.
د قربان９ کوونکی شرطونه: په قربان９ کوونکي ک３ بايد الندې شرطونه بشپ７وي:

۱- أزاد وي، په مريي باندې قرباني نشته.
۲- مسلمان وي، په کافر قرباني نشته.
۳- مقيم وي، په مسافر قرباني نشته.
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۴- ب６ای )غني( وي، په فقير قرباني نشته. په هغه چا چ３ د فطر صدقه الزم وي، قرباني هم 
ورباندې واجب ده. يعن３ هغه ＇وک چ３ د خپلو اړتياوو ＇خه دومره مال اضافه ولري چ３ د 

زکات نصاب ته ورسي８ي، قرباني ورباندې واجب ده.
۵- د قربان９ د وخت يعن３ د نحر د ور＄و راتگ.

 امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( د قربان９ لپاره بلوغ شرط نه －２ي، په دې بنس که صغير غني وي 
قرباني ورباندې واجب ده، پالر به د خپلو غني اوالدونو له شتمن９ ＇خه د هغوی لپاره قرباني 

کوي.
د قربان９ وخت: د قربان９ وخت د اختر ور＄３ د سهار په راختو سره پيل کي８ي خو هغه 

خلک چ３ په ＊ار يعن３ داس３ ＄ای ک３ اوسي８ي چ３ د اختر لمون＃ ورباندې واجب وي، 
هغوی به تر هغ３ قرباني نه کوي چ３ امام د اختر لمون＃ نه وي ک７ی، يا لمر زوال نه وي ک７ی، 
 *àÄßJ ßVÉåEßc�ábå£àÉá·ßª�åÌßØ çr¶=� ß̧ áFß®� á¼ à³á¿åº� ßXßEßc� áÀßº :په بيهقي ک３ راغلي چ３ رسول اهلل� فرمايلي
ژباړه: چا چ３ له تاسو ＇خه د )اختر( له لمان％ه وړاندې قرباني وک７ه نو قرباني دې بيا وک７ي.

هغه خلک چ３ په بان６و ک３ اوسي８ي او د اختر لمون＃ ورباندې واجب نه وي، هغوی کوالی 
شي چ３ د سهار له راختو سره قرباني وک７ي، ＄که په هغوی د اختر لمون＃ نشته، نو د پورتني 

حديث د حکم الندې نه را＄ي.
هغه عيبونه چ３ له امله ي３ په ＇اروي قرباني نه کي８ي، په الندې ډول دي:

۱- په يوه سترگه ړوندوالی.
۲- په دواړو سترگو ړوندوالی.

۳- داس３ گوډوالی چ３ له امله ي３ ＇اروی د قربان９ ＄ای ته نشي تللی.
۴- داس３ خواروالی چ３ له امله ي３ د حيوان په ه６وکو ک３ ماغزه نه وي.

� å� � àÔåháà� � ß× � ã¤ßEáeß? راغلی:  األثار ک３  معاني  په  دا حديث دی چ３  دليل  پورتنيو شرطونو  د 
�(> ßÃ àußfßº �àë�ßFá¶= �àÍ ßvÈåfßá�=ßÆ �(> ßÃ àQßf ß¢ �àë�ßFá¶= �àÐ> ßQáfß£á¶=ßÆ �(> ßÂàeßÇ ß¢ �àë�ßFá¶= �àÐ=ßeáÇß£á¶= �(>ßÈ> ßV çv¶=
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چ３  ړوند  کي８ي.  نه  ورباندې  قرباني  چ３  دي  )＇اروي(  ＇لور   *Êå̄á¿àI � ß× � å�ç¶= �àÐ>ß« áRß£á¶=ßÆ
ړوندوالی ي３ ＊کاره وي. گوډ چ３ گوډوالی ي３ ＊کاره وي، ناروغ چ３ ناروغتيا ي３ ＊کاره 

وي، خوار چ３ له خوارۍ ي３ په ه６وکو ک３ ماغزه نه وي.
۵- د ！ول غوږ يا د غوږ د زياتره برخ３ غو＇والی.

۶- د ！ول３ لک９ يا د لک９ د زياتره برخ３ غو＇والی.
د دې شرط دليل د نسائي دا حديث دی: آمرنا رسول اهلل )صلى اهلل عليه و سلم( آن نستشرف 
العين واألذن. مون８ ته پيغمبر )عليه السالم( امر وک７ چ３ )د قربان９ په مهال د حيوان( سترگه 
او غوږ ووينو. د غوږ په ＇５ر لک９ هم د حيوان د بدن غ７ی دی او په قربان９ ک３ د غ７و زيات３ 
برخ３ ته اعتبار ورکول کي８ي. په دې سرب５ره د حيوان نور غ７ي لکه پوزه، ژبه هم د دې حکم 

الندې دي.
د حيوان هغه عيبونه چ３ په قربان９ اغ５زه نه لري: د الندنيوعيبونو په شتون ک３ په حيوان 

قرباني کي８ي:
۱- د ＊کر نشتوالی، برابره ده چ３ له موره ب３ ＊کره پيدا شوی وي او که وروسته مات شوی 

وي. دا ＄که ＊کر په حيوان ک３ مقصود نه دی.
۲- خصيتوب.

۳- د پوستکي ناروغي چ３ غو＊３ ته نه وي رس５دل３. 
۴- ليونتوب هم په حيوان ک３ عيب نه شم５رل کي８ي.

د قربان９ ＇اروي: د قربان９ ＇اروي په دوه ډوله دي: يو ډول هغه لوی ＇اروي دي چ３ تر اوو 

کسانو پورې پک３ شر４ک５دالی شي لکه او＊ان، غوايان او سن６ا－ان. په دې ډول ＇ارويو هغه 
وخت قرباني صح５ح ده چ３ دوه غا＊ي شي. او＊ان په پن％ه کلن９ ک３ دوه غا＊ي کي８ي، او 
غوايان او سن６اگان په دوه کلن９ ک３ دوه غا＊ي کي８ي.د غا＊ونو ＊کاره کيدل په ک３ شرط نه 

دي چ３ کلونه پوره شي.
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دويم ډول واړه ＇اروي دي چ３ له يوه ＇خه زيات کسان په ک３ شريک ک５دالی نشي لکه پسه 
او وزه. د دوی لپاره شرط يو کلن ک５دل دي، خو که د شپ８ مياشتيني وری بدن دومره غ او 

＇رب و چ３ د يو کلنو پسونو سره ي３ توپير نه ک５ده، قرباني ورباندې روا ده.
د قربان９ د غو＊３ خوړل، فقيرانو او شتمنو ته ورکول او د هغه سپما کول ！ول روا دي.   

أله ور＇خه جوړه ک７ه چ３ عام  به خيراتوي. که ي３ داس３  قرباني شوي ＇اروي پوستکی  د 
خلک ور＇خه گ＂ه اخلي يا په کور ک３ کارول کي８ي روا ده. قصاب ته په مزدورۍ ک３ د قربان９ 

غو＊ه يا پوستکی ورکول روا نه دي.

۱- آضحية تعريف ك７ئ.
۲- د امام ابوحنيفه)رحمه اهلل(په نظر قرباني په کوموکسانو واجب ده؟

۳- د قربان９ وخت په تفصيل سره ＇ر－ند ک７ئ.
۴- هغه کوم کوم عيبونه دي چ３ له امله ي３ په ＇اروي قرباني نه کي８ئ؟
۵- هغه عيبونه کوم دي چ３ په شتون ک３ ي３ په ＇اروي قرباني کي８ي؟

۶- اوښ، غوايی او پسه ＇ه وخت د قربان９ وړ گر＄ي؟
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نولسم لوست

د قسم حکمونه )١(

د دې لپاره چ３ ＇وک خپله خبره پياوړې ک７ي، يا د کوم کار د کولو يا نه کولو هوډ قوي ک７ي، 
د اهلل په پاک نامه قسم کوي. که چيري ＇وک د اهلل پاک د نوم اخيستلو سره سره نوموړی کار 
سر ته ونه رسوي په هغه د کفارې ورکول الزم دي. په راتلونکو لوستونو ک３ به د قسم او کفارې 

حکمونه په تفصيل سره ولولو.

åÁ>ßá�ßáÙ=� àH>ßJå²�$-%
�*ãÇá§ß¶�ã�åß�ßÆ�(ãÌ ßbå̄ ß£á¿ àº�ã�åß�ßÆ�( ãlÇ à» ß¦�ã�åß��6 æHàf áuß?�åÍßM ßØßM�Îß· ß¢� àÁ>ßá�ßáÙ=�$.%�

� à¼ßMá@ßÈ�à�å»ßÉá¶=�ÅdßÃßª�(åÄÉåª� ßHåd ß³á¶=� àb ç»ß£ßJßÈ�( æz>ßº�æfáºß?�Îß· ß¢� à¬å·ßá�=�6 ßÊ åÂ� àlÇ à»ß§á¶>ßª�$=%����
��* àe>ß«á§åJ ái å×=� ç×C�>ßß��ßÌße>ç«ß²� ß×ßÆ�(> ßÃàF åU> ßq�>ßÃåE

�=ßcåDßª�à(Äß·ß£á«ßÈ�×�Æß?�à(Äß·ß£á«ßÈ� áÁß?� å̧ ßFá̄ßJ ájàá�=�åfáºßáÙ=�Îß· ß¢� à¬å·ßá�=� ßÊ åÂ�6àÌ ßbå̄ ß£á¿àá�=�à�å»ßÉá¶= ßÆ�$H%���
��*àÌße>ç« ß³á¶=�àÄáJßºåhß¶� ß́ å¶ßc� å��- ßOå¿ ßU

�(åÄåª ßØåå~�àfáºßáÙ=ßÆ�( ß¹>ß®�> ß»ß²�àÄç¾ß?� èÀ à�ßÈ�ßÇ àÂßÆ�( æz>ßº�æfáºß?�Îß· ß¢� ß¬å·áß�� áÁß?�6 àÇá§ç·¶=�à�å»ßÉá¶= ßÆ�$T%��
��*> ßÃßF åU> ßq�>ßÃåE�àç�=�ßd å]=ßÖàÈ� ß×� áÁß?�Ç àQáfß¾�åÅ ådßÃßª

*ãÐ=ßÇ ßi�Ê åi>ç¿¶= ßÆ�àÅßf á³àá�=ßÆ�å�å»ßÉá¶=� å�� àbåº>ß£á¶=ßÆ$/%
��*ãÐ=ßÇ ßi�>âÉ åi>ß¾�áÆß?��> âÂßf á³àº�åÄáÉß· ß¢� ßÇà·áßá�=� ß̧ ß£ßª� áÀßºßÆ�$0%

�åÄåI>ß« åq� áÀåº�æÍß« åråE�áÆß?�( å¼É åUçf¶=� åÀßá�çf¶> ß²�åÄåÑ>ßá�ß?� áÀåº� æ¼ ái>åE�áÆß?�( ß�>ß£ßI�åç�ß>åE�à�å»ßÉá¶= ßÆ�$1%
�æÍß« åråE� ß¬ß· ßU� áÁåCßÆ�(>â¿Éåß�� àÁÇ à³ßÈ� ß×�àÄç¾åDßª�$åç�=�å�¼á· å¢ßÆ%�àÄß¶áÇß®� ç×C�(åÄåÑ>ßÈåá�å²ßÆ�åÄå¶ ßØ ßQßÆ�åç�=�åÌçhå£²

�*>â«å¶> ßU� áÀ à³ßÈ�áß��åÄ åì ß̂ ßißÆ�åç�=� åG ßvß§ß²�( å̧ á£å«á¶=� åL>ß« åq� áÀåº
��*åÍßFá£ ß³á¶=ßÆ�(Á?f¯á¶=ßÆ�(ëå�ç¿¶> ß²�>â«å¶> ßU� áÀ à³ßÈ�áß��åç�=�åá�ß§åE� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$2%

۱. حنث په لغت ک３ －ناه ته واي３ او په اصطالح ک３ د قسم ماتولو ته واي３.
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�àÐ>çJ¶= ßÆ�(åç�ß>åE�6åÄå¶áÇß̄ ß²�àÐ>ßFá¶= ßÆ�(åç�ß=ßÆ�6åÄå¶áÇß̄ ß²� àÆ=ßÇá¶=�6àÄàªÆàf àUßÆ�( å¼ ßjß̄á¶=� åÆàfàå}� à¬å·ßá�=ßÆ�$3%
* ç�>ßI�6åÄå¶áÇß̄ ß²

�=ßcC�ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$=ßdß²� çÀß·ß£áªßßÙ�åç�=%�6åÄå¶áÇß̄ ß²�(>â«å¶> ßU� àÁÇ à³ßÉßª� àÆàfàá�=� àf ß» ávàI�ábß®ßÆ�$4%
��* æ¬å¶>ßå}� ßkáÉß·ßª�$åç�=� è° ßUßÆ%�6 ß¹>ß®

�$ àbßÃ ámß? �%áÆß? �$åç�ß>åE � à¬å· áUß?% �áÆß? �$ à¬å· áUß?% �áÆß? �$åç�ß>åE � à¼ åjá®à?% �áÆß?$ � à¼ åjá®à?%6 ß¹>ß® �=ßcåC ßÆ �$5%
�(åç�=� àeádß¾�áÆß?�(ãeádß¾� çÊß· ß¢ßÆ�(àÄà®>ßNÉåºßÆ�(åç�=� àbáÃ ß¢Æ%�Ä¶Ç®� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�( ã¬å¶> ßU�ßÇ àÃßª�$åç�ß>åE� àbßÃ ámß?%áÆß?

��*ã�åß��ßÇ àÃßª�$ãfåª> ß²�áÆß?� êÊå¾=ßf árß¾�áÆß?� êËåaÇ àÃßÈ�>ß¾ß@ßª�= ßdß²�Ká·ß£ßª� áÁCÆ
�$>âEåe� à̧ å²A�áÆß?�(æfáß�� àHåe> ßm�áÆß?�( æÁ=ßg�>ß¾ß?ß�áÆß?�(åç�=� àG ßvß¦�Îß·ß£ßª�= ßdß²�Ká·ß£ßª� áÁC%6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-,%

��* æ¬å¶>ßå}� ßkáÉß·ßª
�ßÌßf ßnß¢�> ßjß²�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(åe>ßÃ ë�¶=� å�� àÔåfáà��>ßº�> ßÃÉåª� àÔåfáà��(æÍßFß®ße� à°áJ å¢�6å�å»ßÉá¶=�àÌße>ç«ß²ßÆ�$--%
�ßÌßf ßnß¢� ß¼ß£ á{ß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(àÌ ßØ çr¶=�åÄÉåª� àgÇàß��>ßº�àÅ>ß¾áaß? ßÆ�(ßa=ßg�> ß»ßª�>âEáÇßM�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à³å¶�ß�å²> ßjßº
�ß½> ßq�åÍßM ßØçN¶=�åÐ>ßÉ ámßáÙ=�åÅ åd ßÂ�åb ßUß?�Îß· ß¢�áeåbá̄ßÈ�áß�� áÁåDßª�(åe>ßÃ ë�¶=�åÌße>ç«ß²� å��å½> ß£ á{Ý>ß²�(ß�å²> ßjßº

  *åÅåháà��áß�� åOá¿åá�=�Îß· ß¢�ßÌße>ç« ß³á¶=�ß½çbß®� áÁåDßª�( æL>ß£åE>ßJßJ àº�æ½>çÈ
ß?�ßÍßM ßØßM

ژباړه
)١( د قسمونو کتاب

)۲( قسمونه په درې ډوله دي: د غموس قسم، منعقد قسم او لغو قسم.
)ا( غموس قسم په ت５ر شوي کار باندې قسم کولو ته وايي چ３ قصدا پک３ دروغ ووايي. په دې 
ډول قسم باندې )قسم کوونکی( －ناهگاري８ي، کفاره پک３ نشته او يوازې )له اهلل تعالی( ＇خه 

ب＋نه غواړي.
)ب( منعقد قسم په راتلونک３ ک３ د يو کار په کولو يا نه کولو قسم خوړلو ته وايي، کله چ３ په 

دې ک３ حانث شي کفاره ورباندې الزمي８ي.
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)ج( د لغوې قسم دې ته وايي چ３ ＇وک په ت５ر شوي کار قسم وخوري او گومان کوي چ３ دی 
＇نگه وايي )خبره( همغس３ ده، خو حقيقت د هغ３ په خالف وي، په دې )ډول قسم( ک３ له 

اهلل تعالی ＇خه هيله لرو چ３ خاوند ي３ مواخذه نک７ي.
)۳( په قسم ک３ قصد کوونکی، ُمکَره )هغه ＇وک چ３ په زور ورباندې قسم وک７ل شي( او 

ه５روونکی سره برابر دي.
يا په هيره هغه کار وک７ چ３ ور＇خه ي３ قسم خوړلی و، دواړه سره برابر  )۴( که چا اکراهاً 

دي.
)۵( په اهلل تعالي، د )اهلل( له نومونو ＇خه په کوم نوم، لکه رحمن او رحيم، د هغه له صفتونو 
＇خه په کوم صفت لکه د اهلل په عزت، جالل او کبرياء سره قسم خوړل )شرعي( قسم دی، 
مگر د اهلل په علم قسم کول، قسم نه دی. که د اهلل د فعلي صفتونو ＇خه لکه د اهلل په غضب 

او د اهلل په قهر ي３ قسم ياد ک７، قسم کوونکی نه دی.
)۶( چا چ３ له اهلل )جل جالله( پرته په بل چا لکه نبي )عليه السالم(، قرأن او کعب３ قسم 

وک７، قسم نه دی.
)۷( قسم د قسم په ！کو خوړل کي８ي، د قسم ！کي )دا دي( واو لکه )واهلل( باء لکه )باهلل( تاء 

لکه )تاهلل(. 
)۸(کله )د قسم( ！کي مضمر وي، خو د س７ي قسم صح５ح وي، لکه دا وينا: )اهلل ألفعلن 
كذا: قسم په اهلل چ３ داس３ به کوم( امام ابوحنيفه)رحمه اهلل( ويلي: که ي３ وويل: )وحق اهلل: 

قسم د خدای په حق( قسم کوونکی نه دی.
: قسم کوم په اهلل( يا )آحلف: قسم کوم( يا  )۹( چ３ ي３ وويل: )آُقسم: قسم کوم( يا  )آُقسم باهللهّ
: شاهدي ورکوم په اهلل(  : قسم کوم په اهلل( يا )آشهد: شاهدي ورکوم( يا )آشهد باهللهّ )آحلف باهللهّ
: د اهلل په عهد( يا )وميثاقه: د اهلل په  نو قسم کوونکی دی، همدا رانگه دا وينا ي３: )وعهد اهللهّ
: په ما باندې د اهلل لپاره نذر دی( يا:  ！ينگه وعده( يا )علي نذٌر: په ما باندې نذر دی( يا )نذٌر هللهّ
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که دا کار م３ وک７ زه به يهودي يم، يا به نصراني يم، يا به کافر يم. نو دا قسم دی.
)۱۰( که ي３ وويل: )که م３ دا کار وک７( په ما دې د اهلل غضب وي، يا د اهلل قهر وي، يا زه به 

زناکار يم، يا )زه به( شراب ＇＋ونکی يم، يا )زه به( د سود خوړونکی يم، نو قسم نه دی.
)۱۱( د قسم کفاره د مريي أزادول دي او په کفاره ک３ ي３ هغه مريی منل کي８ي کوم چ３ په  
ظهار ک３ منل کي８ي. او که ي３ خو＊ه شوه لسو مسکينانو ته به جام３ ورک７ي، هر يوه ته يوه 
جامه يا له هغ３ زياته. کمه جامه هغه ده چ３ لمون＃ پک３ کي８ي، او که ي３ خو＊ه شوه لسو 
مسکينانو ته به ډوډۍ ورک７ي لکه په ظهار ک３ ډوډۍ ورکول، که په )دې پورتنيو( شيانو قادر نه 

شو درې ور＄３ پرله پس３ روژې به نيسي، که ي３ کفاره په حانث ک５دو وړاندې ک７ه روا نه ده.

شرحه
د يمين )قسم( تعريف: يمين په لغت ک３ قوت او پياوړتيا ته وايي او په اصطالح ک３ هغه عقد 

ته ويل کي８ي چ３ قسم کوونکي د هغه په بنس د يو کار د کولو يا نه کولوهوډ قوي ک７ي. قسم 
ته ＄که يمين ويل کي８ي چ３ د قسم په وسيله انسان خپله خبره پياوړې کوي له دې امله په 

عربي ژبه ک３ ＊３ الس ته چ３ قوي او پياوړی دی، يمين ويل کي８ي.
مثًال احمد په اهلل قسم وک７ چ３ نن به د ＊وون％ي کتابتون ته لس کتابونه اخلم. د دې کار په 
کولو ک３ احمد د اهلل پاک نوم ياد ک７ او داس３ عقد ي３ رامن％ته ک７ چ３ د هغ３ په وسيله ي３ د 

کتابونو د اخيستلو عزم او هوډ غ＋تلی ک７.  
د قسم ډولونه: قسم په درې ډوله دی: 

١- غموس قسم: غمس په لغت ک３ په اوبو ک３ الس ننويستلو ته وايي او په اصطالح ک３ په ت５ر 

شوي کار قسم کولو ته وايي چ３ قسم کوونکی پک３ قصدا دروغ وايي، د ب５لگ３ په ډول، که 
يو س７ی ووايي: په اهلل قسم چ３ پرون ＊ار ته تللی وم، او دی ＊ه پوهي８ي چ３ پرون ＊ار ته نه و 
تللی. دې ډول قسم ته ＄که د غموس قسم وايي چ３ کوونکی ي３ اور ته داخلي８ي. د طبراني 
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�àÄß· ß]áaß?�(>âEåc> ß²� ß¬ß· ßU�ßÇ àÂ� áÁåC :په روايت ک３ پيغمبر )عليه السالم( د يو شخص په اړه فرمايلي
�=¶¿6ße>ç ژباړه: که هغه په دروغو قسم ک７ی وي، اهلل به ي３ اور ته داخل ک７ي.   ç̧ ßQßÆ�çh ß¢�àç�=

د غموس په قسم ک３ کفاره نشته، ＄که قسم يو عقد دی چ３ په راتلونکي ک３ د يو کار د کولو 
يا نه کولو په اړه منعقد کي８ي او په ت５ره شوې زمانه قسم ＊کاره دروغ دي چ３ دا لويه گناه ده او 
په کفارې سره نه روا کي８ي. په غموس باندې د دې قسم نومول مجازاً دي او په حقيقت ک３ دا 
قسم نه دی، لکه د أزاد انسان پلورلو ته چ３ مجازا بيعه ويل کي８ي. د دې گناه ＇خه د پاکوالي 

لپاره الزمه ده چ３ قسم کوونکی د اهلل پاک ＇خه د دې دروغو ويلو ب＋نه وغواړي.
٢- منعقد قسم: دې ته وايي چ３ ＇وک په راتلونکي ک３ د يو کار په کولو يا پر４＋ودلو قسم 

وک７ي، د ب５لگ３ په ډول ووايي: قسم په اهلل چ３ سبا به ＊ار ته ＄م. که دا شخص سبا ورځ ＊ار 
 ته الړ نشي حانث )د قسم ماتوونکی( شم５رل کي８ي او کفاره ورباندې د دې آيت په بنس
$ )المائدة: ۸۹( ژباړه: مگر )اهلل  ßÁ>ßá�ß×=�àè�bç̄ ß¢�>ßå��¼ à² àd å]=ßÖàÈ�À å³[ß¶ßÆ% :الزمه ده چ３ فرمايي

پاک( نيسي تاس３ په )ماتولو( د هغه )عهد( چ３ کلک ک７ی وي تاسو په قسمونو.
او گومان کوي چ３ دی  ت５ر شوي کار قسم وک７ي  په  ته وايي چ３ ＇وک  ٣- لغو قسم: دې 

＇نگه وايي خبره همغس３ ده، خو حقيقت د هغ３ پر خالف وي، د ب５لگ３ په ډول حامد فکر 
کوي چ３ نن د ميزان ＇لورمه ن５＂ه ده او ووايي: قسم په اهلل نن د ميزان ＇لورمه ن５＂ه ده، خو په 

حقيقت ک３ د ميزان ＇لورمه نه بلک３ اتمه ن５＂ه وي. 
په لغو قسم ک３ کفاره نشته او اميد دی چ３ اهلل پاک به ورباندې ＇وک ونه نيسي. د غموس 
په دروغو  په غموس قسم ک３ قسم کوونکی قصدا  دا دی چ３  توپير  لغو قسم  د  قسم سره 
قسم کوي او ＊ه پوهي８ي چ３ قسم ي３ د واقعيت سره موافق نه دی، خو په لغو قسم ک３ قسم 

کوونکی گومان کوي چ３ خبره ي３ له واقعيت سره برابره ده خو خطا شوی وي.
په ه５ره يا د اکراه سره قسم: که ＇وک په قصد، ه５ره يا د زور الندې منعقد قسم وک７ي قسم 

� ãP ßØßM :ي３ صح５ح او ！ول په حکم ک３ سره برابر دي، ＄که په يوه حديث ک３ روايت شوي
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۱* ژباړه: درې شيان دي چ３ ري＋تيا ي３  à�å»ßÉá¶= ßÆ� à±>ßJß£á¶=ßÆ� à± ßØ çì¶=�êb åQ� çÀàà�áh ßÂßÆ�êb åQ� çÀ àÂèb åQ
هم ري＋تيا او ！وک３ ي３ هم ري＋تيا دي: طالق، عتاق او قسم.

همدا راز که ＇وک د يوه کار له نه کولو ＇خه قسم وک７ي او وروسته په قصد، د زور له الندې 
يا په ه５ره سره هغه کار وک７ي حانث کي８ي او کفاره ورباندې الزم ده.

 قسم يوازې په اهلل تعالی صح５ح دی او په درې ډوله دی: 
١- د اهلل تعالی په نومونو: د اهلل تعالی په ！ولو نومونو قسم صح５ح دی که ＇ه هم خلک په 

هغه نوم له قسم کولو سره اشنا نه وي. 
نه  ي３  په ضد  ذاتي صفتونه هغه دي چ３  تعالی  اهلل  د  په ذاتي صفتونو:  تعالی  ٢- د اهلل 

موصوفي８ي، لکه سمع، قدرت، حيات او نور. دا ＄که چ３ د اهلل تعالی په ذاتي صفتونو باندې 
قسم کول د خلکو تر من＃ اشنا او پ５ژندل شوي دي. البته د اهلل په)علم( باندې چ３ ذاتي صفت 
دی قسم کول ＄که قسم نه شم５رل کي８ي چ３ د خلکو په من＃ ک３ د اهلل په علم سره قسم کول 

نااشنا دي او رواج نه لري او علم د معلوم په معنا استعمالي８ي.
٣- د اهلل تعالی په فعلي صفتونو قسم: د اهلل تعالی فعلي صفتونه هغه دي چ３ په ضد ي３ 

موصوفي８ي، لکه غضب او رحمت. ＇رنگه چ３ د اهلل تعالی په فعلي صفتونو قسم کول د 
خلکو تر من＃ أشنا او متعارف نه دي، نو د فعلي صفتونو په قسم کولو هم بنده حالف )قسم 

کوونکی( نه شم５رل کي８ي.
لن６ه دا چ３ د اهلل په ！ولو نومونو قسم کول صح５ح او قسم کوونکی حالف گر＄ي، خو په 

صفتونو ک３ د خلکو تر من＃ دود او آشنايي معتبره ده. 
په بنس＂يز ډول له اهلل تعالی پرته په بل هي＆ شي باندې قسم کول روا نه دي، او نه ورباندې ＇وک 
قسم کوونکی گر＄ي. له همدې امله په قرأن، کعبه او پيغمبر قسم کول صح５ح نه دي، خو 
＄ين３ علماء وايي: په قرأن باندې په قسم خوړلو، قسم منعقد کي８ي، نو که چا په قرأن قسم 

وک７ او حانث شو کفاره ورباندې الزمي８ي.۲

۱. د دې روايت په اړه ابن حجر ليکلی: لم آجده هکذا. په دې ډول م３ پيدا نک７: الدراية: ۹۰/۲.
۲. فتح القدير، القنايه کتاب االيمان.
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د قسم توري: په عربي ژبه ک３ د قسم توري درې دي: واو لکه واهلل، باء لکه باهلل او تاء لکه 

تاهلل. کله کله دا حروف مضمر )پ( وي لکه د )اهلل آلفعلن كذا( د دې جمل３ په سر ک３  واو 
مضمر دی.

په حق اهلل قسم: د امام ابوحنيفه په نظر په )حق اهلل( قسم ＄که صح５ح نه دی چ３ د حق 

اهلل ＇خه مقصد د اهلل طاعت دی او قسم يوازې په اهلل صح５ح دی نه د هغه په طاعت. د امام 
محمد په نظر په حق اهلل قسم کول ＄که صح５ح دي چ３ )حق( د اهلل له صفاتو ＇خه دی او 

په صفاتو قسم صح５ح دی.
د قسم صيغ３: په عربي ژبه ک３ د )آحلف( )آقسم( او )آشهد( صيغ３ په قسم ک３ مستعمل３ 

او قسم ورباندې صح５ح دی، همدا راز د )عهد( او )ميثاق( صيغ３ د يمين په معنا را＄ي او 
قسم ورباندې صح５ح دی. 

که ＇وک ووايي: پر ما باندې د اهلل پاک لپاره نذر دی، قسم ي３ صح５ح دی، ＄که په ابن ماجه 
»æ�åß��àÌße>ç«ß²�àÄàIße>ç* ژباړه:  ß³ßª�åÄ ë» ßjàÈ�áß��=âeádß¾�ßeßdß¾� áÀßº :ک３ راغلي چ３ رسول اهلل� فرمايلي

چا چ３ نذر وک７ او معلوم ي３ نه ک７، کفاره ي３ د قسم کفاره ده. 
د قسم نورې جمل３: كه ＇وک ووايي: که دا کار م３ وک７ زه به يهودي يم، يا به نصراني يم، يا 

به کافر يم. د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل(په نزد دا قسم دی او د دغه کار په کولو سره پرې د قسم 
کفاره الزمي８ي. دا په هغه وخت ک３ چ３ قسم کوونکی د يهوديت او کفر ＇خه د لرې والي 
لپاره دا خبره وک７ي. دا ډول قسم ＄که صح５ح دی چ３ د رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم له 
زمان３ راهيس３ په خلکو ک３ رواج دی او چا ناروا نه دی گ２لی، که چ５رې دا ډول قسم ناروا 
وای، نو رواج شوی به نه و، له دې ＇خه ＇رگندي８ي چ３ دا جمل３ )زه به يهودي يم...( له قسم 

＇خه کنايه ده که ＇ه هم د کناي３ او مکني عنه تر من＃ د اړيک３ وجه معلومه نه ده.
دا ډول جمل３ لکه: )که م３ دا کار ونک７ پر ما دې د اهلل قهر وي، يا زه به زناکار يم( ＄که 

قسم نه شم５رل کي８ي چ３ په داس３ ！کو قسم کول آشنا او دود نه دی.
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د قسم کفاره: د قسم کفاره په متن ک３ رو＊انه ده. البته بايد وويل شي چ３ مريی مطلق ذکر 

شوی، يعن３ کفاره ورکوونکی کوالی شي چ３ کافر يا مسلمان، کوچنی يا لوی هر مريی چ３ 
وغواړي په کفاره ک３ ورک７ي.

کفاره ورکوونکی اختيار لري چ３ له مريي أزادولو، جامو او يا خوراک ورکولو ＇خه هر يو ي３ 
چ３ خو＊ه وي غوره ک７ي. که ي３ دا نشو کوالی درې ور＄３ پرله پس３ روژه به نيسي.

 
زده کوونکي دې په خپله سيمه ک３ د قسم په مروجو صيغو خبرې وک７ي او هغه صيغ３ دې له 

نورو جال ک７ي چ３ قسم ورباندې نه کي８ي.

۱- د يمين لغوي او اصطالحي تعريف رو＊انه ک７ئ.
۲- د يمين ډولونه بيان ک７ئ.

۳- د منعقد قسم حکم بيان ک７ئ.
۴- قسم په ＇ه سره صح５ح کي８ي؟

۵- په )حق اهلل( قسم کول ＇ه حکم لري؟
۶- د قسم صيغ３ بيان ک７ئ. 
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شلم لوست

د قسم حکمونه )٢(

د ت５ر په ＇５ر په دې لوست ک３ هم د قسم د حکمونو په اړه غ８ي８و.
�(>â¾ ßØàª� çÀß·àJá̄ßÉß¶�áÆß?�(àÅ>ßEß?� ß¼ë· ß³àÈ� â×çÆß?�(Êë· ßràÈ� ß×� áÁß?� à̧ áNåº�(æÍßÉ årá£ßº�Îß· ß¢� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$-%��

��*åÄå¿Éåß�� áÀ ß¢�ßfë« ß³àÈßÆ�àÄ ßjá«ß¾� ßOë¿ßà�� áÁß?�Êå§ßFá¿ßÉßª
��*åÄáÉß· ß¢� ßOá¿ åU� ßØßª�(åÄåº ßØ áiC�ßbá£ßE�áÆß?�åfá« à³á¶=� å¹> ßU� å�� ßOå¿ ßU� ç¼àM�( àfåª> ß³á¶=� ß¬ß· ßU�=cåC ßÆ�$.%�

�(æ�åß��àÌße>ç«ß²�àÄ ßU>ßFßJ ái=� áÁC�åÄáÉß· ß¢ßÆ�(åÄáÉß· ß¢�>âºçfßà��áf årßÈ�áß��àÄ à³å·áß��>çå��>âÒáÉ ßm�åÄ åjá«ß¾�Îß· ß¢�ß½çf ßU� áÀßºßÆ�$/%�
��* ß́ å¶ßc�ßá� ß¦� ßËåÇá¿ßÈ� áÁß?� ç×C�( åH=ßf çn¶=ßÆ�å½> ß£ çì¶=�Îß· ß¢�ßÇ àÃßª�$ã½=ßf ßU� çÊß· ß¢� æ¹ ßØ ßU� ȩ̀ à²%6 ß¹>ß®� áÁåDßª

�àÐ>ßªßÇá¶=�åÄáÉß·ß£ßª� à�áf çn¶=�ßb åQàÇßª� æ�áf ßnåE�àÅßeádß¾� ß°ç· ß¢� áÁåCßÆ�(åÄåE�àÐ>ßªßÇá¶=�åÄáÉß·ß£ßª�>â̄ ß· áìàº�=âeádß¾�ßeßdß¾� áÀßºßÆ�$0%�
� çÊß·ß£ßª�= ßdß²�Ká·ß£ßª� áÁC%�6 ß¹>ß®�=ßcC�6 ß¹>ß®ßÆ� ß́ å¶ßc� áÀ ß¢� ß¤ ßQße�àÄç¾ß?�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� áÀ ß¢� ßËåÆàeßÆ�*eádç¿¶=� åká«ß¿åE

��* æb ç»ßà�� à¹áÇß®�ßÇ àÂßÆ�(æ�åß��àÌße>ç«ß²� ß́ å¶ßc� áÀº�àÅß?ßh áQß?�à($Ä³å·áºß?�>ßº�àÍß®ßb ßq�áÆß?�æ(Íß¿ ßi�à½áÇ ßq�áÆß?�(ãÍ çR ßU
��* áOß¿áß��áß��ßÍ ßjÉå¿ ß³á¶=�áÆß?�ß(Íß£ÉåFá¶=�áÆß?�( ßb åR ájßá�=�áÆß?�(ßÍßFá£ ß³á¶=� ß̧ ß]ßbßª�>âJáÉßE� à̧ à]ábßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$1%�

��* áOß¿áß��áß��(åÌ ßØ çr¶=� å�� ßÁ?áf à̄á¶=�ß?ßfß̄ßª�( à¼ç· ß³ßJßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$2%�
� ß¬ß· ßU�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�( áOß¿áß��áß�� å¹>ßá�=� å��àÄ ß¢ßhß¿ßª�(àÄ àjåE ß×�ßÇ àÂßÆ�(>âEáÇßM� àkßFá·ßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$3%�

��* ßOå¿ ßU�âÍ ß¢> ßi� ßOåFß¶� áÁåCßÆ� áOß¿áß��áß��( å¹>ßá�=� å�� ß¹ßhß¿ßª�> ßÃàF å²=ße�ßÇ àÂßÆ�ßÍçE= çb¶=�åÅ åd ßÂ� àGß²áfßÈ� ß×
��* ß̧ à]ábßÈ� ç¼àM� ßTàfáß��ÎçJ ßU�(åaÇ à£ à̄á¶>åE� áOß¿áß��áß��>ßÃÉåª�ßÇ àÂßÆ�ße=çb¶=�åÅ åd ßÂ� à̧ à]ábßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÁåCßÆ�$4%

��* áOß¿áß��áß��>âE=ßf ß]�â=ße=ßa� ß̧ ß]ßbßª�=âe=ßa� à̧ à]ábßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$5%�
�( ßOå¿ ßU�ßÐ=ßf áV ßq� áLße> ßqßÆ� áKßºßbßÃá¾=�>ßº�ßbá£ßE�> ßÃß· ß]ßbßª�ße=çb¶=�åÅ åd ßÂ� à̧ à]ábßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀºßÆ�$-,%�

�� áOß¿áß��áß��ß½ßbßÃá¾=�>ßºßbá£ßE�àÄß· ß]ßbßª� ßKáÉßFá¶=�= ßd ßÂ� à̧ à]ábßÈ� ß×� ß¬ß· ßU�Ç¶ßÆ
� ß×� ß¬ß· ßU�Ç¶ßÆ�* ßOå¿ ßU�>ßÃ ß»ç·ß²� ç¼àM� ãÁ ßØàª�>ßÃß̄ç· ßìßª� æÁ ßØàª�ßÍ ßQáÆßg� à¼ë· ß³àÈ� ß×� ß¬ß· ßU�ÀºÆ�$--%
� ß̧ ß]ßa�áÆß?� ßbáFß£á¶=� ß¼ç·ß²� ç¼àM�àÅße=ßaÆ�àÅ ßbáF ß¢� ãÁ ßØàª� ß¥>ßFßª�( æÁ ßØàª�ße=ßa� à̧ à]ábßÈ� ß×�áÆß?�( æÁ ßØàª�ßbáF ß¢� à¼ë· ß³àÈ
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��* áOß¿áß��áß��ße=çb¶=
�ÁC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�( ßOå¿ ßU�àÄ ß»ç·ß²� ç¼àM�àÄ ß¢>ßFßª� åÁ> ßjß·áÉ çì¶=�= ßd ßÂ� ßG åU> ßq� à¼ë· ß³àÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÁåCßÆ�$-.%
� å̧ ß»ßá�=�= ßd ßÂ� ß¼áß�� à̧ à²á@ßÈ� ß×�Æ=�( ßOå¿ ßU�> â̂ áÉ ßm�ße> ßq�>ßº�ßbá£ßE�àÄ ß»ç· ß³ßª� çH> çn¶=�= ßd ßÂ� à¼ë· ß³àÈ� ß×� ß¬ß· ßU

��* ßOå¿ ßU�àÄß·ß²ß@ßª�> ânáFß²�ße> ßrßª
�= ßd ßÂ� áÀåº� à̧ à²á@ßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÁåCßÆ�(> ßÂåfßß��Îß· ß¢�ßÇ àÃßª�åÍß· á̂ ç¿¶=�åÅ åd ßÂ� áÀåº� à̧ à²á@ßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÁåCßÆ�$-/%
� ßOå¿ ßU�(>âFç¾ ßdàº�=âf ájàE� ß̧ ß²ß@ßª�>âF ß{àe� à̧ à²á@ßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀºÆ�( áOß¿áß��áß��àÄß·ß²ß@ßª�>âF ß{àe�ße> ßrßª�åf ájàFá¶=

 �*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢
ژباړه

)۱( که چا په گناه کولو قسم وک７، مثال )داس３ قسم ي３ وک７( چ３ لمون＃ به نه کوي، خپل پالر 
سره به خبرې نه کوي، يا به فالنی شخص وژني، نو پکار ده چ３ ＄ان حانث ک７ي او د قسم 

کفاره ورک７ي. 
)۲( که کافر قسم وک７، بيا د کفر په حال ک３ حانث شو يا له مسلمان５دو وروسته حانث شو نو 

کفاره ورباندې نشته. 
)۳( که چا له خپل ملکيت ＇خه کوم شی په ＄ان حرام ک７، نوموړی شی ورباندې حرام نه 
گر＄ي، او که ي３ )وروسته نوموړی شی( ＄انته مباح ک７، د قسم کفاره به ورکوي. که ي３ وويل: 
！ول حالل پر ما حرام دي، نو مقصد ور＇خه د خوراک او ＇＋اک شيان دي، مگر دا چ３ 

نيت ي３ بل ډول وي.
)۴( که چا په مطلقه توگه نذر ومانه، نو پوره کول ي３ ورباندې الزم دي. که ي３ نذر په کوم شرط 
پورې معلق ک７ او شرط موجود شو، نو همغه نذر به پوره کوي. روايت شوي چ３ امام ابوحنيفه 
)رحمه اهلل(له دې ＇خه رجوع ک７ې او ويلي ي３ دي: که ي３ وويل: )که م３ فالنی کار وک７، نو 
په ما حج دی، يا يوه مياشت روژه ده، او يا د ！ول مال خيراتول دي( له دې ！ولو ＇خه د قسم 

کفاره ورکول بسنه کوي او دا د امام محمد )رحمه اهلل( قول هم دی.
)۵( که چا قسم وک７ چ３ کور ته به نه ننو＄ي، نو کعب３ ته داخل شو، يا جومات، يا کليسا ته 

ننوت، نه حانث کي８ي.
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)۶( که چا قسم وک７ چ３ خبرې به نه کوي او په لمان％ه ک３ ي３ قراءت وک７، نه حانث کي８ي.
)۷( که چا قسم وک７ چ３ جام３ به نه اغوندي او جام３ ي３ په ＄ان وي، خو سمالسي ي３ 
وباسي نه حانث کي８ي. همدا راز که ي３ قسم وک７ چ３ په دې سورل９ به نه سپري８ي او ورباندې 

سپور وي خو سمالسي را＊کته شي )نه حانث کي８ي(، که ي３ درنگ وک７ حانث شو. 
)۸( که ي３ قسم وک７ چ３ دې کور ته به نه ننو＄ي او دننه پک３ وي، په ک＋５ناستو نه حانث 

کي８ي، تر＇و بهر ونه و＄ي او بيا رادننه نشي.
)۹( که چا قسم وک７ چ３ کور ته به نه ننو＄ي او ن４７دلي کور ته ننوت، نه حانث کي８ي.

)۱۰( که چا قسم وک７ چ３ دې کور ته به نه ننو＄ي، کور ون４７د او هوار شو او ورننوت، حانث 
شو. که ي３ قسم وک７ چ３ دې کو！３ ته به نه ننو＄ي خو له ن４７دو وروسته ورننوت، نه حانث 

کي８ي.
)۱۱( که چا قسم وک７ چ３ د فالني له م５رمن３ سره به خبرې نه کوي، بيا هغه طالقه ک７ه او ده 
ورسره خبرې وک７ې، حانث شو. که ي３ قسم وک７ چ３ د فالني له مريي سره به خبرې نه کوي، 
يا د فالني کور ته به نه ننو＄ي، بيا هغه خپل مريی او کور خرڅ ک７ او ده له هغه مريي سره 

خبرې وک７ې او کور ته ورننوت، نه حانث کي８ي. 
)۱۲( که ي３ قسم وک７ چ３ د دې ＇ادر ＇＋تن سره به خبرې نه کوي، هغه ＇ادر وپلوره او ده 
ورسره خبرې وک７ې، حانث شو. همدا راز که ي３ قسم وک７ چ３ د دې زلمي سره به خبرې 
نه کوي او له بوډاتوب وروسته ي３ ورسره خبرې وک７ې، حانث شو. )همدا راز که ي３ قسم 
وک７ چ３( د دې حمل )وري( غو＊ه به نه خوري، بيا هغه کبش )چاري پسه( شو او وي３ خوړ 

حانث شو. 
)۱۳( که ي３ قسم وک７ چ３ له دې خرما ون３ ＇خه به نه خوري نو مقصد ور＇خه د خرما د ون３ 
ميوه ده. که ي３ قسم وک７ چ３ له دې خامو خرماو ＇خه به نه خوري، بيا هغه )خام３ خورما( 
پخ３ شوې او وي３ خوړې، نه حانث کي８ي. كه چا قسم وک７ چ３ پخه خرما به نه خوري او 
خامه خرما )چ３ د پخوالي ن＋ه پک３ پيدا شوې وي( وخوري، د امام ابوحنيفه په نظر حانث 

کي８ي.
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شرحه
په گناه کولو قسم: که ＇وک د گناه په کولو قسم وک７ي لکه چ３ ووايي: په اهلل پاک قسم چ３ 

د پالر سره به م３ خبرې نه کوم. په ده واجب دي چ３ د پالر سره خبرې وک７ي او د قسم کفاره 
� áÀßº :ورک７ي، ＄که د مسلم په حديث ک３ راغلي چ３ رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمايي
��6åÄå¿Éåß چا چ３ قسم وک７ او  áÀ ß¢�áfë« ß³àÉá¶ßÆ�>ßÃåIáBßÉá·ßª�> ßÃá¿åº�=âá� ß]�> ßÂßá�ß¦�ÏßAßfßª�æ�åß��Îß· ß¢� ß¬ß· ßU
بيا ورته بل کار له هغ３ ＊ه ＊کاره  شو نو د )خير( کار دې وک７ي او د قسم کفاره دې ورک７ي. 
همدا راز جوته ده چ３ په حانث ک５دلو او د قسم په کفارې ورکولو ک３ گناه نشته او د پالر سره 

په خبرو نه کولو ک３ گناه ده.
د کفر په حال ک３ قسم: کافر نه د قسم اهليت لري او نه د کفارې ادا کولو، ＄که د کفارې ادا 

کول يو عبادت دی او کافر د عبادت اهل نه دی. نو په دې بنس د کافر قسم صح５ح نه دی.
پر＄ان حالل حرامول: که چا خپل مال په ＄ان حرام ک７، حرام عيني نه گر＄ي او که د 

نوموړي مال سره ي３ د مباح مال په ＇５ر معامله وک７ه د قسم کفاره به ورکوي. 
که ＇وک ووايي: ！ول حالل پر ما حرام دي. که ＇ه هم د )！ول حالل( په ！کي ک３ جام３، 
سپرل９ کور او آن تنفس کول داخل دي خو ＇نگه چ３ په قسم ک３ عموم مقصد نه دی او په 
عرف ک３ دا ！کی )！ول حالل( يوازې د خوراک و ＇＋اک شيانو لپاره کارول کي８ي، نو مقصد 
هم ور＇خه د خوراک او ＇＋اک شيان دي او بس، خو که نيت ي３ د خوراک او ＇＋اک له 

شيانو پرته بل شی و، د ب５لگ３ په ډول مقصد ي３ جام３ هم وې نو بيا د هغه نيت معتبر دی.
د نذر تعريف: نذر د مکلف او مختار انسان له خوا په خپل ＄ان باندې په خپل３ وينا سره د 

اهلل لپاره د داس３ شي الزمولو ته وايي چ３ په شريعت ک３ ورباندې الزم نه وي. 
قسم او نذر دواړه له دې امله سره ورته دي چ３ په دواړو ک３ بنده هغه شی پر ＄ان الزموي چ３ 

شريعت ورباندې په اصل ک３ نه وي الزم ک７ی.
نذر په دوه ډوله دی:

١- مطلق نذر: که ＇وک مطلق نذر ومني يعن３ ب３ له دې چ３ خپل نذر د کوم کار تر ک５دو 

پورې مقيد ک７ي، پوره کول ي３ ورباندې الزم دي. د ب５لگ３ په ډول صادق ووايي: د اهلل پاک د 
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رضا لپاره م３ سل افغان９ ورکول پر ＄ان نذر ک７ي. په دې صورت ک３ نذر مطلق دی او د کوم 
کار تر ک５دو يا نه ک５دو پورې ت７ل شوی نه دی. 

په پورتني صورت ک３ په صادق باندې د سلو افغانيو ورکول الزم دي او د دې په ＄ای د قسم 
د کفارې ورکول صح５ح نه دي.

٢- مقيد نذر: که ي３ نذر مقيد ک７ او قيد داس３ و چ３ ده ي３ واقع ک５دل نه غو＊تل، د ب５لگ３ 

په ډول و３４ ويل: که م３ مو！ر ！کر ک７ يوه عمره به ادا کوم. په دې صورت ک３ کوالی شي چ３ 
کفاره ورک７ي او نذر پوره نک７ي، ＄که دا ډول نذر د قسم په ＇５ر دی، يعن３ په حقيقت ک３ 

نذر کوونکی قسم کوي چ３ احتياط به کوم او مو！ر به نه ！کر کوم.
البته که قيد داس３ و چ３ نذر کوونکي ي３ واقع ک５دل غو＊تل نو نذر به ورکوي او کفاره ورکول 
پک３ صح５ح نه دي، د ب５لگ３ په ډول ووايي: که اهلل پاک م３ دا ناروغ زوی روغ ک７ پن％ه زره 
افغان９ به خيرات ورکوم. په دې صورت ک３ ي３ زوی روغ شي نو نذر به ورکوي او د کفارې 

اختيار نه لري.
د قسم يو ل７ مثالونه: که ＇وک قسم وک７ي چ３ کو！３ ته به نه ننو＄ي نو کعب３ شريف３، مسجد 

يا کليسا ته ننوتلو باندې نه حانث کي８ي، ＄که چ３ کو！ه هغه ＄ای ته ويل کي８ي چ３ د شپ３ 
ت５رولو لپاره ودانه شوې وي او ياد شوي ＄ايونه د اوس５دو لپاره نه دي جوړ شوي نو د کو！３ تر 
نوم الندې نه را＄ي. همدا راز که ＇وک له خبرو کولو قسم وک７ي، په لمان％ه ک３ په قراءت  
نه حانث کي８ي، ＄که چ３ په لمان％ه ک３ قراءت  د شرع３ او عرف دواړو له مخ３ خبرې نه 

گ２ل کي８ي. 
که ＇وک د جامو نه اغوستلو قسم وک７ي او جام３ ي３ په ＄ان وي خو سمالسي خپل３ جام３ 
وباسي، په دې صورت ک３ که ＇ه هم د قسم په حال ک３ ي３ جام３ په ＄ان دي خو دا چ３ دا 
حالت د ده له توان ＇خه بهر دی، نه حانث کي８ي، البته که وروسته له ډير＄ن６ه ي３ وباسي، 

حانث کي８ي.
په همدې ډول د سپرل９ مثال هم په متن ک３ ذکر شوی دی.

که ＇وک مطلقا کور ته له ننوتلو قسم وک７ي او کن６وال３ ته ننو＄ي نه حانث کي８ي، ＄که چ３ 
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کن６وال３ ته په عرف ک３ کور نه ويل کي８ي.
دی  او  شي  ون７ول  کو！ه  هغه  وروسته  وک７ي،  قسم  ننوتلو  له  ته  کو！３  ！اکل３  يوې  ＇وک  که 

ورداخل شي، نه حانث کي８ي ＄که د کو！３ په ن４７دو سره ور＇خه د کو！３ نوم لري کي８ي.
که چا وويل: د فالني شخص له م５رمن３ سره به خبرې نه کوم، او نوموړې ميرمن ي３ تعين ک７ه، 
له طالق وروسته هم ورسره په خبرو کولو حانث کي８ي، ＄که په تعين سره نوموړې ميرمن 

مقصود گر＄５دل３ او طالق کوم اغ５ز نه لري.
که ووايي د فالني شخص کور ته به نه ننو＄م او د فالني شخص مريي سره به خبرې نه کوم. 
که نوموړی خپل کور او مريی وپلوري، قسم کوونکی په خبرو ورسره نه حانث کي８ي، ＄که 

دا شيان پخپله مقصود نه دي بلک３ اصلي مقصود د دوی ＇＋تن دی.
په متن ک３ د ＇ادر، ＄وان او وري په مثالونو ک３ ＄که قسم کوونکی حانث کي８ي چ３ ＇ادر،  
＄واني او د وري عمر چ３ وصفونه دي چ３ په معين او مشخص ک３ معتبر نه دي، بلک３ په 

قسم ک３ مقصود د ＇ادر ＇＋تن ＄وان او وری دی.
که ＇وک د ون３ له خوراکه قسم وک７ي مقصد به ميوه وي، ＄که د ون３ ＇انگ３ او پا３１ نه 

خوړل کي８ي بلک３ يوازې ميوه خوړل کي８ي.  
د خرماوو ب５الب５ل ډولونه پخپله مقصود دي او د همدې ډولونو اختالف د قسم باعث شوی، 

نو د ډول بدلون معتبر دی او د ډول د بدلون په صورت ک３ قسم کوونکی نه حانث کي８ي.

۱- په گناه کولو د قسم په صورت ک３ پر بنده ＇ه کول الزم دي؟
۲- له مسلمان５دو وړاندې د ک７و قسمونو حکم بيان ک７ئ.

۳- نذر تعريف ک７ئ.
۴- مطلق نذر د مثال سره بيان ک７ئ.
۵- مقيد نذر د مثال سره بيان ک７ي.

۶- که ＇وک مطلقا کور ته له ننوتلو قسم وک７ي او کن６وال３ ته ننو＄ي ول３ نه حانث کي８ي؟
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يوويشتم لوست

د قسم حکمونه )٣(

د قسم په جملو ک３ د خلکو عرف او دود زيات اغ５ز لري، په ننني لوست ک３ د دغه ډول يو 
شم５ر جملو حکم بيان شوی چ３ بنس ي３ د خلکو عرف دی.

��* áOß¿áß��áß�� ß́ ß» çj¶=� ß̧ ß²ß@ßª�> â»áß�� à̧ à²á@ßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$-%
�> â¢áfß²�>ßÃÉåª� ß¥ßf á³ßÈ�ÎçJ ßU� áOß¿áß��áß��æÐ>ß¾åDåE�> ßÃá¿åº� ßHåf ßnßª�ßÍß· áQåa� áÀåº� àHßf ánßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$.%

��* ßOå¿ ßU�æÐ>ß¾åDåE�> ßÃá¿åº� ßHåf ßnßª�ßÍß· áQåa�åÐ>ßº� áÀåº� àHßf ánßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢
� à̧ à²á@ßÈ� ß×� ß¬ß· ßU�Ç¶ßÆ�( áOß¿áß��áß��> ßÂåháF à]� áÀåº� ß̧ ß²ß@ßª�åÍ ßìá¿åá�=�åÅ åd ßÂ� áÀåº� à̧ à²á@ßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$/%

��* áOß¿áß��áß��ßÇ àÂ�> ß»ß²�àÄç«ßJ ái=�áÇß¶ßÆ�( ßOå¿ ßU�åÅåháF à]� áÀåº� ß̧ ß²ß@ßª� å°Éå®çb¶=�= ßd ßÂ� áÀåº
� ß¬ß· ßU� áÁåCßÆ�( ßOå¿ ßU� ã¼åÑ>ß¾�àÄç¾ß?� ç×C� à¤ ß» ájßÈ� àOáÉßå}�ßÇ àÂßÆ�àÄ ß»ç· ß³ßª�>â¾ ßØàª� à¼ë· ß³àÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÁåCßÆ�$0%

��* ßOå¿ ßU�àÄ ß»ç·ß²�ÎçJ ßU�ÁcÝ>E� á¼ß·á£ßÈ�áß�ßÆ�àÄß¶� ßÁåcß@ßª�åÄå¾ácåDåE� ç×C�àÄ à»ë· ß³àÈ� ß×
� å¹> ßU�Îß· ß¢�= ßdßÃßª�( ßbß·ßFá¶=� ß̧ ß]ßa� æOÉåF ß]�æf å¢=ßa� ȩ̈ à³åE�àÄç¿ ß»å·á£àÉå¶� âØ àQße�Êå¶=ßÇá¶=� ß¬ß· áVßJ ái=�=ßcåC ßÆ�$1%

��*âÍ çq> ß]�åÄåJßÈ ß×åÆ
� áÁåDßª�( ßOå¿ ßU�> ßÂßhÉå· áÂåa� ß̧ ß]ßa�áÆß?�> ßÃ åV áì ßi�Îß· ß¢� ß¬ß®ßÇßª�ße=çb¶=�åÅ åd ßÂ� à̧ à]ábßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$2%

��* áOß¿áß��áß��> âQåe> ß]� ßÁ>ß²� àH>ßFá¶=� ß°å· à¦�=ßcC� àOáÉßå}� åH>ßFá¶=� å±> ß{��� ß¬ß®ßÆ
*åeßhßá�=Æ� ßÁ>ßá�åc>ßFá¶=� ßÁÆàa� å¼ áVç·¶=�Îß· ß¢�ßÇ àÃßª�(ßÐ=ßÇ ën¶=� à̧ à²á@ßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$3%

��*å�¼ áVç·¶=� áÀåº� à_ßF áìàÈ�>ßº�Îß· ß¢�ßÇ àÃßª� ß_ÉåF çì¶=� à̧ à²á@ßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÁåCßÆ�$4%
��*åf áråá�=� å��¥>ßFàÈßÆ�(å�å¾>ß¿çJ¶=� å�� àkßF á³àÈ�>ßº�Îß· ß¢�àÄà¿É å»ßÉßª� ßlÆàÐèf¶=� à̧ à²á@ßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$5%

� ß̧ ß²ß?� áÁåDßª��=âháF à]�àÄß·á²ß?�åf áråá�=� à̧ áÂß?�àa>ßJá£ßÈ�>ßº�Îß· ß¢�àÄà¿É å»ßÉßª�(háFà�=� à̧ à²á@ßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$-,%
��* áOß¿áß��áß��( å±=ßfå£á¶>åE�ågáeàáÙ=�ßháF à]�áÆß?� ß¬åÑ> ßìß̄á¶=�hF]
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����* áOß¿���� ß́ å¶ ßdE� ß̧ ç²ßÇßª� àf ëQß=ÖàÈ� ß×ßÆ=� áËåß� ánßÈ� ß×ßÆ=� à¤ÉåFßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$--%
� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�* ßOå¿ ßU� ß́ å¶ ßdE� ß̧ ç²ßÇßª�( à°åJá£àÈ� ß×�áÆß?�( à°ë· ßìàÈ� ß×�áÆß?�( àTçÆßhßJßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀºßÆ�$-.%

* áOß¿áß��áß��(æ� år ßU�áÆß?� æ�> ßjåE�Îß· ß¢� ßkß· ßRßª� åzáeßáÙ=�Îß· ß¢� àkå·áß�� ß×
� ã�> ßjåE�àÄß®áÇßª�æfÈåf ßi�Îß· ß¢� ßkß· ßRßª�æ�£º�æfÈåf ßi�Ë?�(æfÈåf ßi�Îß· ß¢� àkå·áß�� ß×� ß¬ß· ßU�� áÀßºßÆ�$-/%

��* áOß¿áß��áß��åÄáÉß· ß¢� ßkß· ßRßª�ßf ß]A�=âfÈåf ßi�àÄß®áÇßª� ß̧ ß£ ßQ� áÁåCßÆ��( ßOå¿ ßU
�àÄß®áÇßª� ß̧ ß£ ßQ� áÁåDßª� ßOå¿ ßU�ã½=ßfå®�àÄß®áÇßªßÆ�åÄáÉß· ß¢�ß½>ß¿ßª� æp=ßfåª�= ßd ßÂ�Îß· ß¢�à½>ß¿ßÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÁåCßÆ�$-0%

 �* áOß¿áß��áß��ßf ß]A�> âm=ßfåª

ژباړه
)۱( که چا قسم وک７ چ３ غو＊ه به نه خوري او کب ي３ وخوړ، نه حانث کي８ي.

)۲( که ي３ قسم وک７چ３ له دجل３ )سيند( ＇خه به نه ＇＋ي او په لو＊ي ي３ ور＇خه و＇＋ل３، د 
امام ابوحنيفه)رحمه اهلل( په نزد نه حانث کي８ي، تر＇و ي３ په خوله ترې ونه ＇＋ي. که چا قسم 

وک７ چ３ د دجل３ له اوبو ＇خه به نه ＇＋ي او په لو＊ي ي３ ور＇خه و＇＋ل３، حانث کي８ي. 
)۳( که چا قسم وک７ چ３ د دې غنمو ＇خه به نه خوري بيا ي３ د هغو )غنمو( له ډوډۍ خوراک 
وک７، نه حانث کي８ي. که ي３ قسم وک７ چ３ له دې اوړو ＇خه به نه خوري او له ډوډوۍ ＇خه 

ي３ وخوړه، حانث شو، که ي３ هماغس３ تير ک７ل نه حانث کي８ي.  
)۴( که ي３ قسم وک７ چ３ د فالني سره به خبرې نه کوي، بيا ي３ ورسره خبرې وک７ې او هغه په 
داس３ حالت ک３ وي چ３ اورې ي３ خو ويده وي، حانث شو. که ي３ قسم وک７ چ３ د هغه له 
اجازې پرته به ورسره خبرې نه کوي او هغه ورته اجازه وک７ه خو دی ي３ په اجازه خبر نه و او 

خبرې ي３ ورسره وک７ې، حانث شو.
)۵( که والي يو س７ي ته په دې قسم ورک７ چ３ ＊ار ته د هر فاسد له داخل５دو به ي３ خبروي، نو 

دا د )والي( د واليت )د مودې( پورې خاص ده. 
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)۶( که چا قسم وک７ چ３ دې کور ته به نه ننو＄ي او په بام ي３ ودر４د او يا ي３ دهليز ته ننوت، 
حانث شو. که د دروازې په درشل ک３ داس３ ＄ای ودر４د چ３ د دروازې د بند４دو سره بهر پات３ 

ک５ده، نه حانث کي８ي.
او  بانجان  نه  ده،  غو＊ه  ور＇خه  مقصد  نو  خوري  نه  به  وريته  چ３  وک７  قسم  چا  که   )۷(

گازرې.
)۸( که چا قسم وک７ چ３ پخه شوې به نه خوري، نو مقصد به ور＇خه له غو＊３ پاخه شوي 

وي.
)۹( که چا قسم وک７ چ３ سرونه به نه خوري نو مقصد به ور＇خه هغه وي چ３ په تنور ک３ 

پخي８ي او په بازار ک３ پلورل کي８ي.
)۱۰( چا چ３ قسم وک７ چ３ ډوډۍ به نه خوري نو مقصد به ور＇خه هغه وي چ３ خلک ي３ 
عادتاً د ډوډۍ په ＄ای خوري، که قطائف )د ډوډۍ يوه ډول دی( ي３ وخوړل يا ي３ په عراق ک３ 

د وريجو ډوډۍ وخوړه نه حانث کي８ي.
)۱۱( که چا قسم وک７ چ３ پلورل، اخيستل، يا اجاره به نه کوي او ＇وک ي３ په دې کار وکيل 

ک７ نه حانث کي８ي.
)۱۲( که چا قسم وک７ چ３ نکاح به نه کوي، يا طالق به نه ورکوي يا به غالم نه أزادوي او 
＇وک ي３ په دې کار وکيل ک７ حانث شو. که چا قسم وک７ چ３ په ＄مکه به نه ک＋يني او په 

فرش يا پوزي ک＋５ناست، نه حانث کي８ي.
)۱۳( که چا قسم وک７ چ３ پر ک به نه ک＋يني او په داس３ ک ک＋５ناست چ３ فرش ورباندې 
نه حانث  ورباندې ک＋５ناست،  او  واچولو   بل ک ي３  پاسه  د   د ک که  و، حانث شو، خو 

کي８ي. 
)۱۴( که ي３ قسم وک７ چ３ په فرش به نه ويده کي８ي او په داس３ فرش باندې و４ده شو چ３ له 

پاسه ورباندې پرده وه، حانث شو، او که ي３ ورباندې بل فرش واچاوه، نه حانث کي８ي.
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شرحه
د قسم په مسايلو ک３ د خلکو عرف او دود زيات اغ５ز لري، د دې لوستونو په متن ک３ چ３ کوم 
احکام ذکر شوي دي، د هماغه وخت عرف او عادت ته ي３ اعتبار ورک７ی، که چيرې عرف 

بدلون ومومي نو د قسم حکمونه هم ورسره بدلون مومي. 
په متن ک３ د راغلو مسايلو شرحه په الندې ډول ده:

د کب مثال: په متن ک３ د غو＊３ له خوړلو ＇خه د قسم کولو په مسئله ک３ راغلي چ３ د 

کب د غو＊３ په خوړلوسره قسم کوونکی نه حانث کي８ي، ＄که چ３ د عرف له مخ３ کب 
ته غو＊ه نه ويل کي８ي.

د دجل３ مثال: که چا قسم وک７ چ３ له دجل３ )سيند( ＇خه به نه ＇＋ي او په لوخي ي３ ورنه 

و＇＋ل３، د امام ابوحنيفه په نزد ＄که نه حانث کي８ي چ３ د دجل３ ＇خه د اوبو ＇＋لو حقيقت 
دا دی چ３ په سيند خوله کي８دي او اوبه ور＇خه و＇＋ي او دا حقيقت مستعمل هم دی، يعن３ 
دا کار ممکن او خلک ي３ عمال ترسره کوي. له بل پلوه د دجل３ ＇خه په لوخي اوبه ＇＋ل 
د متن مجازي صورت دی، نو کله چ３ په حقيقت عمل ممکن وي مجاز ته اړتيا نشته او په 

مجاز سره قسم کوونکی نه حانث کي８ي. 
په دويم صورت ک３ قسم کوونکي له اوبو ＇خه قسم ک７ی نه له سيند ＇خه نو د لوم７ي صورت 

سره توپير لري.
د غنمو مثال: که ＇وک د غنمو له خوراکه قسم وک７ي د ډوډۍ په خوړلو ＄که نه حانث 

کي８ي چ３ د غنمو خوړل رواج دی، د ب５لگ３ په ډول خلک غنم نين３ کوي او خوري ي３، نو 
د غنمو له خوړلو همدا مطلب اخيستل کي８ي، له غنمو ＇خه د ډوډۍ مقصد کول مجاز دی 
او ＇رنگه چ３ دلته حقيقت په خپله معنا حمل ک５دای شي نو مجازي معنا ور＇خه اخيستل 

سم نه دي، لکه د دجل３ د اوبو په مسئله ک３ چ３ همداس３ وه.
که ي３ د اوړو له خوراک ＇خه قسم وک７ د ډوډۍ په خوړلو ＄که حانث کي８ي چ３ اوړه نه 



١٣٥

خوړل کي８ي او کله چ３ د اوړو خوړل ياد شي خلک د عرف له مخ３ ور＇خه د ډوډۍ خوړلو 
نه حانث  ت５ر ي３ ک７ي  او  ته واچوي  اوړه خول３  مقصد اخلي، آن دا چ３ که قسم کوونکی 
کي８ي، ＄که د دې قسم ＇خه عرفا د اوړو خوراک نه بلک３ د ډوډۍ خوراک مقصد وي او 

قسمونه په عرف بنا دي.
له خبرو ＇خه قسم: که چا قسم وک７ چ３ د فالني سره به دهغه له اجازې پرته خبرې نه کوي، 

په دې  ي３ ورسره وک７ې.  نه و چ３ خبرې  اجازې ＇خه خبر  د  اجازه وک７ه خو دی ال  هغه 
صورت ک３ که ＇ه هم شخص اجازه ک７ې، خو دا چ３ د اذن معنا خبرول دي او قسم کوونکی 

د هغه له اجازې خبر نه دی، نو حانث شم５رل کي８ي.
له والي سره قسم: که ＇وک له والي سره په دې قسم وک７ي چ３ ＊ار ته د هر مفسد ننوتونکي 

＇خه به خبر ورکوي، په دې صورت ک３ که والي له دندې گو＊ه شي قسم کوونکی په خبر 
ورکولو ＄که مکلف نه دی چ３ د مفسد ＇خه خبر ورکول د مفسد د سزا لپاره و او اوس چ３ 
والي گو＊ه شوی نو مفسد ته سزا نشي ورکولی، په دې بنس د قسم موده پای ته رس５دل３.  

له پلورلو قسم: که ＇وک له پلورلو، اخيستلو يا اجارې ＇خه قسم وک７ي نو ＇رنگه چ３ د 

پلورلو، اخيستلو او اجارې حقونه د عقد کوونکي پورې اړه نيسي، قسم کوونکی د اخيستلو، 
پلورلو او اجارې لپاره په وکيل نيولو نه حانث کي８ي. 

که ي３ د نکاح او طالق ＇خه قسم وک７ او بيا ي３ د دې کار لپاره وکيل ونيولو ＄که حانث کي８ي 
چ３ د نکاح او طالق حقوق د ناکح او طالق پورې اړه نيسي، نه د وکيل پورې.

زده کوونکي دې د قسم ب５الب５ل３ جمل３ ووايي او د محترم ＊وونکي په مرسته دې د هغوی 
حکم رو＊انه ک７ي.
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نه حانث  ول３  د کب غو＊ه وخوري،  او  له غو＊３ خوړلو ＇خه قسم وک７ي  ۱- که ＇وک 
کي８ي؟

۲- که ＇وک له دجل３ ＇خه د نه ＇＋لو قسم وک７ي او په لو＊ي ک３ ور＇خه و＇＋ي، ول３ د 
ابوحنيفه )رحمه اهلل( په نزد نه حانث کي８ي؟

۳- که ＇وک له غنموخوړلو ＇خه قسم وک７ي، ايا د اوړو په خوړلو حانث کي８ي؟
۴- که ＇وک له نکاح کولو او پلورلو＇خه قسم وک７ي او بيا د دې کارونو لپاره وکيل ونيسي، 

حانث کي８ي او که نه؟
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دوه ويشتم لوست

په قسم ک３ وخت او زمانه ！اکل

－رانو زده کوونکو! په دې لوست ک３ به هم د قسم په اړه د وخت په الفاظو او يو ل７ نورو مسئلو 
ر１ا واچوو چ３ په دې سره به د قسم د حکمونو ل７ۍ بشپ７ه شي.
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ژباړه
)۱( چا چ３ قسم وک７ او ورسره ي３ ان شاء اهلل وويل، نه حانثي８ي. که قسم ي３ وک７ چ３ که ي３ 

په وس و خامخا به ورشي نو له دې )وس( ＇خه مطلب روغتيا ده نه )حقيقي( قدرت.
)۲( اوکه قسم ي３ وک７ چ３ له فالني س７ي سره به تر )نامعلوم( وخته يا زمان３، يا تر )معلوم( 
وخته يا زمان３ پورې خبرې ونه ک７م، دا په شپ８و مياشتو)قسم( دی او د امام ابويوسف او امام 
په نزد )د( دهر )！کی( هم همدا شان دی. که ي３ قسم وک７ چ３ ＇و  محمد )رحمهما اهلل( 
ور＄３ به ورسره خبرې ونک７ي، نو دا په درې ور＄و محمول دی. او که ي３ قسم وک７ چ３ له 
هغه سره به تر معلومو ور＄و خبرې ونک７ي، نو د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل(  په نزد په لسو 
ور＄و)قسم( دی او د صاحبينو په نزد د اونی په ور＄و)قسم( دی او که ي３ قسم وک７ چ３ تر 
مياشتو به ورسره خبرې ونک７ي، نو د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل(  په نزد په لسو مياشتو قسم دی 
او د صاحبينو )رحمهما اهلل ( په نزد په دولسو مياشتو قسم دی. که ي３ قسم وک７ چ３ داس３ به 
ونه ک７م، نو هغه دې ابدا )！ول عمر( نه کوي او که ي３ قسم وک７ چ３ داس３ به خامخا وک７م او 

هغه کار ي３ يو ＄ل وک７ نو قسم ک３ ر＊تونی شو.
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)۳( چا چ３ قسم وک７ چ３ ＊％ه به ي３ د ده له اجازې پرته نه و＄ي، بياي３ د يو＄ل لپاره ورته 
بيا بل ＄ل د ده له اجازې ＇خه پرته ووتله، نو دی حانث  د وتلو اجازه ورک７ه، هغه ووتله، 
شو)قسم پرې واو＊ت(. او په هر وار )وتلو( ک３ اجازه اخيستل ضروري دي. او که ورته ي３ 
وويل چ３ م／ر داچ３ زه درته اجازه وک７م او يو وارې ي３ ورته اجازه ورک７ه او ووتله، له هغه 

وروسته د ده له اجازې پرته بيا ووتله، حانث نه －ر＄ي )قسم نه ورباندې اوړي(.
)۴( که قسم ي３ وک７ چ３ غدا )ناشته( به ونه خوري، نو غدا )ناشته( هغه خوراک دی چ３ 
َعَشاء )هغه خوراک دی چ３( د ماسپ＋ين  او  تر ماسپ＋ين پورې دی  له سهار راختلو ＇خه 
له لمان％ه ＇خه تر نيم３ شپ３ پورې دی او ُسُحور )پي＋لم９( له نيم３ شپ３ ＇خه د سهار تر 

راختلو پورې دی.
)۵( که قسم ي３ وک７ چ３ ژر به خپل پور پرې کوي، نو )له ژر ＇خه مراد( له يوې مياشت３ ＇خه 

کمه)موده( ده.
او که ي３ وويل تر ليري وخت پورې )به ي３ اداء ک７م( نو دا به له مياشت３ ＇خه زياته موده وي.

)۶( که چا قسم وک７ چ３ په دې کور ک３ به نه اوسي８ي، نو دی پخپله له هغه )کور( ＇خه ووت 
او خپل اهل او سامان ي３ هلته پري＋ود، دی حانث －ر＄ي.

)۷( او که چا قسم وک７ چ３ خامخا به أسمان ته خيژي يا به دغه ډبره په سرو زرو بدلوي، نو 
قسم ي３ وت７ل شو )په ＄ای دی( او دی به له هغه وروسته حانث شي)قسم به پرې واوړي(.

)۸( كه چا قسم وک７ چ３ د فالني پور به نن خامخا ورکوي او هغه ي３ پرې ک７ بيا هغه شخص 
ومونده چ３ د )ورک７ل شوي( پور ＄ين３ برخ３ ناچل３، －６ وډ او د بل چا حق دی نو دی حانث 

نه －ر＄ي او که ي３ )！ول( کو！ه يا قلعی وموندل نو حانث －ر＄ي.
)۹(که قسم ي３ وک７ چ３ خپل پور به درهم درهم )جال جال( وانخلم نو )بيا( ي３ يو ＇ه برخه 
واخيسته نو دی نه حانثي８ي تر ＇و چ３ ！ول ل８ ل８ قبض نه ک７ي او که خپل پور ي３ په دوه ＄له 
وزن کولو سره قبض ک７ چ３ په مين＃ ک３ ي３ له وزن کولو ＇خه پرته بل کار ونک７ نه حانثي８ي 
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او دا اخيستل جال جال نه دي.
)۱۰(که چا قسم وک７ چ３ خامخا به بصرې ته ＄ي او بيا هلته تر هغ３ والړ نشو، تر＇و چ３ م７ 

شو، نو د ژوند په اخري برخه ک３ حانث －ر＄ي.

شرحه
 په قسم ک３ عامه قاعده دا ده چ３ د هر قوم الفاظ د هغو په دود او عرف حمل کي８ي، خلک 

چ３ له الفاظو ＇خه کوم３ معناوې اخلي د شريعت له مخ３ هغه اعتبار لري.
د وس لرلو په صورت ک３ قسم: که چا قسم وک７ چ３ که په وس ک３ و، نو هغه ته به راشي. 

دلته له وس لرلو ＇خه مقصد روغوالی دی، ＄که چ３ په عرف ک３  ور＇خه مقصد روغوالی 
اخيستل کي８ي نه حقيقي وس.

په قسم ک３ د ان شاء اهلل ويل: که ＇وک له قسم ＇خه مخک３ يا وروسته متصل ان شاء اهلل 

ووايی هغه شخص نه حانثي８ي، ＄که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمايي چ３ معناي３ دا ده: 
چا چ３ په اهلل قسم وک７ او ان شاء اهلل ي３ وويل، هغه په خپل قسم ک３ نه حانث کي８ي.۱

په وخت او زمان３ پورې ت７لی قسم:  که چا په قسم ک３ د حين او زمان لفظ استعمال ک７، 

لکه  قسم وک７ي چ３ زه به تر يوه وخته يا تر يوې زمان３ پورې ورسره خبرې ونک７م، که هغه 
نکره وي او که معرفه نو د احنافو په نزد له هغه ＇خه شپ８ مياشت３ اخيستل کي８ي ＄که حين 
کله د ل８ې مودې لپاره او کله د شپ８و مياشتو لپاره او کله بيا د ＇لوي＋تو کلونو لپاره استعمالي８ي 

نو شپ８ مياشتي درميانه وخت دی. 
له  عرف  د  نو  ک７ه،  استعمال  معرفه  کلمه  )الدهر(  د  ک３  قسم  په  چا  که  قسم:  )الدهر(  په 

مخ３  ！ول عمر ور＇خه مراد اخيستل کي８ي او که ي３ نکره استعمال ک７ه له هغه ＇خه مراد د 
صاحبينو په نزد شپ８ مياشت３ اخيستل کي８ي.

په)ايام( قسم: که ي３ په قسم ک３ د ايام لفظ استعمال ک７ لکه چ３ قسم وک７ي چ３ تر ور＄و به 
۱. الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني  باب االستثناء في اليمين ج۳  صـ ۱۳۶.
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ورسره خبرې ونک７م، نو که ي３ ايام نکره ذکر ک７ه، نو مراد به ور＇خه دری ور＄３ وي او که ي３ 
)االيام( معرفه ذکر ک７، نو لس ور＄３ ور＇خه مراد اخيستل کي８ي نو که ي３ په لسو ور＄و ک３ 

ورسره خبرې وک７ي حانث به شي، خو د صاحبينو په نزد د هفت３ ور＄３ ور＇خه مراد دي. 
ډير ژر يا ليري ويل: که ي３ قسم وک７ چ３ ژر به خپل پور اداء ک７ي، نو د عرف د استعمال په 

بنس له دې ＇خه له يوې مياشت３ ＇خه کمه موده مراد وي او که ي３ قسم وک７ چ３ په ليري 
موده ک３ به ي３ اداء ک７ي، نو له دې ＇خه مراد له يوې مياشت３ ＇خه زياته موده مراد ده.

په خوراک او ＇＋اک ک３ قسم: که چا قسم وک７ چ３ )غدا( به ونک７ي نو له )غدا( ＇خه 

مراد د غدا خوراک دی، او د غدا خوراک هغه دی چ３ د سهار له راختلو ＇خه وروسته تر 
ماسپ＋ينه پورې وخوړل شي، نو که ＇وک د همدې برخ３ په هر وخت ک３ خوراک وک７ي 
حانث به شي. که قسم وک７ي چ３ )َعَشاء( به ونک７ي، نو مراد ور＇خه هغه خوراک دی چ３  
د ماسپ＋ين له لمان％ه ＇خه تر نيم３ شپ３ پورې وشي او که قسم وک７ي چ３ ُسُحور )پي＋لم９( 
به ونه ک７ي نو مراد ور＇خه هغه خوراک دی چ３ له نيم３ شپ３ ＇خه د سهار تر راختلو پورې 

وشي.
اداء کولو قسم وک７ چ３ هغه عادتا  په  کار  يو چا د داس３  په ناممکن عادي شي قسم: که 

ناممکن و، نو د قسم په يادولو سره سمدالسه حانث －ر＄ي او قسم ورباندې اوړي، ＄که هغه 
د دې کار له کولو ＇خه عادتا عاجر دی، لکه قسم وک７ي چ３ زه به دا ډبره په سرو زرو اړوم.

  

 زده کوونکي دې د عرف د اعتبار په اړه خپلو ک３ بحث وک７ي او د مثالونو په وړاندې کولو دې  
＇ر－ند ک７ي او په ايام او دهر ک３ دې د معرف３ او نکرې تر من＃ توپير رو＊انه ک７ي.
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۱. که ＇وک له قسم سره ان شاء اهلل ووايي حکم ي３ ＇ه دی؟
۲. که ＇وک قسم په وس وک７ي )که م３ په وس و دا کار به وک７م( حکم ي３ ＇ه  دی؟

۳. که ＇وک په حين،زمان، ايام او دهر پورې ت７لی قسم وک７ي حکم ي３ ＇ه دی؟
۴. له غدا، عشاء او ُسحور ＇خه د کوم وخت خوراکونه مراد دي؟

۵. په ناممکن شي قسم ＇ه حکم لري؟
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ژباړه
َعى َعَليِه  ِعی هغه ＇وک دی چ３ که خصومت پري８دي، ＇وک ي３ مجبوروالى نشي. ُمدَّ )۱( ُمدَّ

هغه ＇وک دی چ３ که دعوا پري８دي هغه پرې مجبوريدالی شي.
)۲( دعوا تر هغه نه منل کي８ي، تر＇و د ُمَدعی)کوم شی چ３ دعوی پرې ده( جنس او اندازه 
معلومه شوې نه وي، که هغه عين )معلوم شى( او د مدعی عليه په الس ک３ و، د هغه حاضرولو 
ته اړويستل کي８ي، تر＇و په دعوا ک３ ورته اشاره وک７ي او که حاضر نه و، د هغه بيه دې ＇ر－نده 

ک７ي.
)۳( که ي３ د جايداد دعوه وک７ه، نو حدود دې و＊يي او ياده به ک７ي چ３ هغه د مدعی عليه په 
الس ک３ دی او دی ي３ ورنه غواړي، او که د هغه په ذمه )غاړه( حق و، نو دا دې ووايي چ３ 

دی ي３ ورنه غواړي.
)۴( کله چ３ دعوا صحت وموند، قاضي به له مدعی عليه ＇خه د هغ３ پو＊تنه وک７ي، که 
په هغ３ ي３ اعتراف وک７، نو حکم به پرې وک７ي او که منکر شو، نو له مدعي ＇خه به بينه 
)شاهدان( وغواړي، که ي３ حاضر ک７ل فيصله به پرې وک７ي او که ور＇خه عاجز شو او د خصم 

)مدعی عليه( د قسم غو＊تنه ي３ وک７ه، ورته به قسم ورک７ي. 
)۵( که ي３ وويل چ３ زما شاهدان موجود دي خو د قسم غو＊تنه ي３ وک７ه، د امام ابو حنيفه 

)رحمه اهلل(  په نزد قسم نه ورکول کي８ي او مدعي ته قسم نه ورگر＄ول کي８ي.
)۶( د قبض３ د خاوند شاهدان په مطلق ملک ک３ نه قبلي８ي. 

)۷( کله چ３ مدعی عليه له قسم کولو ＇خه انکار وک７، نو د نکول په بنس به پرې حکم 



١٤٥

وک７ي او هغه ＇ه به ورباندې الزم ک７ي چ３ پرې دعوا ده.
)۸( قاضي ته پکار دي چ３ ده ته ووايي: زه تا ته درې ＄ل３ قسم وړاندې کوم، که دې )قسم( 
وک７ )نو ＊ه ده( او که نه په تا باندې دده د دعوا حکم کوم. کله ي３ چ３ د قسم وړاندې کول درې 

＄ل３ تکرار ک７ل او قسم ي３ ونک７، نو د نکول په وجه به ورباندې حکم وک７ي. 
)۹( که دعوا د نکاح وي نو د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل(  په نزد منکر لره قسم نشته. په نکاح، 
رجعت، په ايالء ک３ په رجوع، غالم９، ام ولد کولو، نسب، والء او په حدودو ک３ قسم نه 

ورکول کي８ي. 
)۱۰( صاحبينو ويلي: په دې ！ولو ک３ قسم ورکول کي８ي م／ر په حدودو او لعان ک３ )قسم نه 

ورکول کي８ي(.
)۱۱( که دوو تنو په يوه عين دعوا وک７ه چ３ د دريم شخص په الس ک３ و، او هر يو له دوی 
－مان کاوه چ３ هغه د ده دی، او دواړو بينه )شاهدان( راوستل، نو فيصله به وشي چ３ دا شی د 
دواړو دی او که دوو تنو له يوې ＊％３ سره د نکاح دعوا وک７ه او دواړو بينه )شاهدان( راوستل، 
نو فيصله به د يوه په بينه )شاهدانو( هم نه کي８ي او رجوع به د ＊％３ تصديق ته کي８ي )هر يو 

ي３ تاييد ک７ ＊％ه د هغه گ２ل کي８ي(.

شرحه
د دعوا تعريف: دعوا په عربي ژبه ک３ غو＊تلو ته وايي او د فقهاوو په اصطالح ک３: د داس３ 

چا په حضور ک３ د خپل حق غو＊تنه ده چ３ د ثبوت په وړاندې کولو ورته په الس ورتالی 
شي.

مدعي: هغه ＇وک دی چ３ د بل چا په ذمه د حق ثابتيدل غواړي.

مدعي عليه: هغه دی چ３ منکر وي.

خصومت: نزاع او جدال ته وايي.
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په دعوا ک３ د شي د جنس او قدر معلومول: ＇وک چ３ په يو چا د يوه شي دعوا کوي د 

هغه ډول او اندازه بايد معلومه وي، لکه چ３ و وايي سره زر يا سپين زر يا ووايي لس درهمه 
يا پن％ه ديناره، ＄که که دا شيان بيان نه ک７ي نو بيا به په يو مجهول شي دعوا وي او په مجهول 

شي باندې دعوا نه صحيح کي８ي.
او که هغه شی د مدعی عليه په الس ک３ وي، نو مدعی عليه په دې مکلف کي８ي چ３ هغه 
د حکم مجلس ته حاضر ک７ي ＇و مدعي او شاهدان ورته اشاره وک７ي، او که له مدعی عليه 
سره حاضر نه و، يعن３ هالک شوی يا غصب شوی و، نو په مدعي الزم دي چ３ قيمت ي３ 

و＊يي ＇و مدٰعی به معلوم شي، ＄که د قيمت په وسيله شی پ５ژندل کي８ي.
د جايداد معلومول

او دی د خپل حق  له مدعی عليه سره دی  يو چا د جايداد دعوا وک７ه چ３ زما جايداد  که 
غو＊تونکی دی، نو مدعي ته پکاردي چ３ د هغه حدود او ＇لور خواوي و＊يي، ＄که چ３ 
هغه نقليدونکی شی نه دی چ３ د قاضٍي مجلس ته ي３ راوړي او اشاره ورته وشي، نو د ＇لورو 
خواوو حدود  او همدا شان د حدودو د خاوندانو نومونه او د هغوی د نسب ذکر کول ضروري 

دي. د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل(  په وړاندې د هغو د نيکه د نامه يادول هم ضروري دي.
د دعوا صحيح کيدل 

کله چ３ دعوا صحيح شي، يعني د دعوا شرطونه پوره شي، لکه د خصم موجود والی، د 
مدعي او مدعی عليه عاقل والی، د دعوا ک７ي شي معلوموالی او نور، نو قاضي به له مدعي 
عليه ＇خه پو＊تنه وک７ي، که هغه د مدعي حق ومنلو، نو فيصله به پرې وک７ي، او که ي３ د 
هغه له حق ＇خه انکار وک７، نو له مدعي ＇خه به د شاهدانو د راوستلو غو＊تنه وک７ي، که 
ي３ حاضر ک７ل نو ＊ه ده او که ي３ حاضر نشوای ک７ای او له قاضی ＇خه ي３ غو＊تنه وک７ه چ３ 
مدعی عليه ته چ３ د ده له حق ＇خه منکر دی قسم ورک７ي، نو قاضي به هغه ته قسم ورک７ي 

او فيصله به وک７ي.
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مدعي ته قسم نه ورکول کي８ي

 که چيرې مدعی عليه له قسم کولو ＇خه انکار وک７ي نو مدعي ته قسم نه ورکول کي８ي، 
بلک３ قاضي به په مدعی عليه باندې د مدعي دعوا الزمه ک７ي، ＄که رسول اهلل صلی اهلل 
عليه وسلم فرمايي چ３ معنا ي３ دا ده: د شاهدانو راوستل په مدعی دي او قسم په هغه چا دی 

چ３ منکر وي.
دری ＄ل３ د قسم وړاندې کول 

که مدعی عليه د قسم کولو ＇خه انکار وک７ي نو د ده په يو وار قسم نه کولو به قاضي په ده 
فيصله وک７ي، که هغه حقيقي انکار وي، لکه چ３ ووايی قسم نه کوم، يا حکمي انکار چ３ 
له قسم کولو ＇خه چوپه خوله پات３ شي، خو مناسبه دا ده چ３ قاضي ده ته درې ＄ل３ قسم 

وروړاندې ک７ي، که ي３ انکار وک７، نو فيصله به پرې وک７ي.
په الندې مسئلو ک３ په مدعی عليه قسم نشته

١. نکاح: مثال احمد د نکاح مدعي وي او ＊％ه منکره وي، ＊％３ ته قسم ورکول نشته، يا 

＊％ه دعوا وک７ي او احمد منکر شي، احمد ته قسم ورکول نشته.
٢. رجعت: مثال عثمان د عدت له تيريدو ＇خه وروسته دعوه وک７ي چ３ ما د عدت په وخت 

ک３ خپل３ ＊％３ ته رجوع ک７ې ده او ＊％ه له دې ＇خه منکره وي، يا بر عکس.
٣. په ايالء ک３ رجوع: مثال زيد د ايالء د مودې له تيريدو ＇خه وروسته دعوا وک７ي چ３ ما د 

ايالء په موده ک３ له ايالء ＇خه رجوع ک７ې وه او ＊％ه له دې ＇خه منکره وي، يا بر عکس.
٤. رق: مثال حامد په يوه مجهول النسب شخص باندې دعوا وک７ي چ３ دا زما مريی دی او 

هغه منکر وي، يا مريی ووايي: دا م３ موال دی او هغه منکر وي.
٥. استيالد: مثال وين％ه په خپل بادار باندې دعوه وک７ي چ３ زه د ده د  اوالدونو مور يم او دا 

بچ３ دده دي او بادار له دې ＇خه منکر وي.
٦. نسب: مثال عمر په يو چا دعوا وک７ي چ３ دا زما زوی دی او هغه منکر وي.
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٧. والء: مثال زيد په چا دعوا وک７ي چ３ دا زما موال د مواالت دی، يا زما معتق )أزادوونکی( 

دی او هغه له دې ＇خه منکر وي. 
٨. حدود: مثال يو ＇وک په بل چا د حد دعوا وک７ي او هغه منکر وي.

٩. لعان: مثال ＊％３ په خاوند دعوا وک７ه چ３ زما خاوند له ما سره لعان ک７ی دی او خاوند 

له دې ＇خه منکر وي، نو په دې صورت ک３ خاوند ته قسم نه ورکول کي８ي. ＇رن／ه چ３ 
د قسم له وړاندې کولو ＇خه －＂ه نکول دی او د نکول په صورت دعوا ثابته －２ل کي８ي او په 
پورته صورتونو ک３ په نکول دعوا نه ثابتي８ي او قسم ب３ －＂３ －ر＄ي، نو ＄که قسم نه ورکول 

کي８ي.
صاحبين وايي: له لعان او حدودو پرته په نورو ！ولو ک３ قسم شته، ＄که نکول د دوى په نظر 

اقرار دى او په دې شيانو ک３ اقرار راتالى شي.
په يوه شي د دوو کسانو دعوا

که په يوه شي د دوو کسانو دعوا وه او هغه شی د دريم شخص په الس ک３ و او دوی دواړو 
شاهدان قايم ک７ل، نو د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل(  په نزد د دواړو شاهدي منل کي８ي او دغه 
شی د دواړو شريک دی، ＄که چ３ دواړه د استحقاق په سبب ک３ چ３ شاهدان دي، سره 

برابر دي او دغه شی هم د اشتراک وړ دی. 
د يوې ＊％３ په نکاح د دوو کسانو دعوا

که دوو کسانو  يوې ＊％３ سره په نکاح کولو باندې شاهدان وړاندې ک７ل، نو د دواړو شاهدان 
ساقط )ب３ اعتباره( دي، ＄که چ３ دلته د امالکو په ＇５ر شرکت ممکن نه دی، نو ＊％ه به د 
هغه چا وي چ３ ＊％ه ي３ تصديق وک７ي چ３ دغه س７ي په نکاح ک７ې يم، دا په هغه صورت 
ک３ چ３ دواړو ني＂ه نه وي بيان ک７ې، که ي３ ني＂ه بيان ک７ه بيا چ３ د هر يوه د نکاح ني＂ه مخک３ 

وه ＊％ه به دهغه وي.
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يو شا－رد دې د نورو په وړاندې د متن دغه جمله شرحه ک７ئ: او د قبض３ د خاوند شاهدان په 
مطلق ملک ک３ نه قبلي８ي.

۱. د دعوا، مدعي، مدعي عليه او خصومت تعريف وک７ئ.
۲. د يوه شي په دعوا ک３ د هغه د جنس او اندازې معلومول ول３ ضروري دي؟

۳. د جايداد په معلومولو ک３ ＇ه شی ضروري دی؟
۴. کله چ３ دعوا صحيح شي، قاضي ته ＇ه کول  پکار دي؟

۵. که مدعي عليه قسم ونک７ي نو أيا مدعي ته قسم ورکول کي８ي او دليل ي３ ＇ه دی؟
۶. منکر نه به قاضي ＇و ＄ل３ قسم غو＊تنه کوي؟

۷. په کومو امورو ک３ په مدعي عليه باندې قسم نشته؟
۸. که په يوه شي  دوو کسانو دعوا ک７ې وي او دواړه شاهدان راولي حکم ي３ ＇ه دی؟

ي３ ＇ه  ولري حکم  دواړه شاهدان  او  وک７ي  دعوا  دوه کسان  نکاح  په  يوې ＊３％  د  که   .۹
دی؟

هغه امور چ３ په هغو ک３ مدعي عليه ته قسم نه ورکول کي８ي په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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＇لرويشتم لوست 

دعوا )٢(

په تير لوست ک３ د دعوا په مختلفو مسايلو وپوهيدو، په دې لوست ک３ د دعوا بحث ته ادامه 
ورکوو او غواړو د دعوا په ＄ينو نورو صورتونو باندې ＄ان پوه ک７و.

�( ßbáFß£á¶=�= ßd ßÂ�àÄá¿åº�Ïßß� ám=�àÄç¾ß?� à¼ à¢áhßÈ�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�( æ̧ àQße�Îß· ß¢� åÁ>ß¿áM=�Î ß¢ça=�� áÁåCßÆ�$-%
� áÁåCßÆ� åÀ ß»çN¶=� å¬ árå¿åE� åbáFß£á¶=� ß¬ árå¾�ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�(åe>ßÉåá�>åE�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à³ßª��(ßÍß¿ëÉßFá¶=�>ßº>ß®ß? ßÆ
�ßd à]á@ßÈ� áÁß?�åf ß] áÜå¶� áÀ à³ßÈ�áß��( àe>ßJ á]ß?� ß×�6> ß» àÂ àb ßUß?� ß¹>ß̄ßª�> ß» àÃß¿áÉßE�Ê åu>ß̄á¶=�åÄåE�Î ßvß®� áÁåDßª�( ßµßfßI�ßÐ> ßm
� ß¤ßºßÆ �>â�åe>ßI �=ßf à²ádßÈ �áß� � áÁåCßÆ �(> ß» àÃá¿åº � å¹çÆßáÚå¶ �ßÇ àÃßª �>â�åe>ßI �> ß» àÃá¿åº �æb åU=ßÆ � ȩ̀ à² �ßfß²ßc �áÇß¶ßÆ �*àÄß£Éåß�

�*åÄåE��Æ?�ßÇ àÃßª� ãxáFß®�> ß» åÂåb ßUß?
�àÐ=ßf ën¶>ßª�> ß» àÃß£ßº� ß_Èåe>ßI� ß×ßÆ�ßÍß¿ëÉßFá¶=�>ßº>ß®ß?Æ�(> âváFß®ßÆ�âÍßF åÂ� àf ß] áÛ=ßÆ�âÐ=ßf åm�> ß» àÂ àb ßUß?�Î ß¢ça=� áÁåDßª�$.%

�*ãÐ=ßÇ ßi�> ß» àÃßª�åÄáÉß· ß¢�>ßÃ ßQçÆßhßI�àÄç¾ß?�ãÌß?ßfáº=� áKß¢ça=ßÆ�ßÐ=ßf ën¶=�> ß» àÂ àb ßUß?�Î ß¢ça=� áÁåCßÆ�( ß�áÆß?
*åÍßFåá�=� áÀåº� ß�áÆß?� àÀáÂçf¶>ßª�(> âváFß®ßÆ�âÍßF åÂ� àf ß] áÛ=ßÆ�> âváFß®ßÆ�>â¿ áÂße�> ß» àÂ àb ßUß?�Î ß¢ça=� áÁåCßÆ�$/%

�� áÁåDßª�( ß�áÆß?� åbß£áEßáÙ=� å_Èåe>çJ¶=� àG åU> ßrßª� å_Èåe>çJ¶= ßÆ� ǻ á·åá�=�Îß· ß¢�ßÍß¿ëÉßFá¶=� åÁ> ßQåe>ßá�=�ß½>ß®ß?� áÁåCßÆ�$0%
�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�ß½>ß®ß? � áÁåCßÆ�( ß�áÆß? � à¹çÆßáÙ>ßª �å á�ß�åe>ßI �Îß· ß¢�ßÍß¿ëÉßFá¶= �>ßº>ß®ß? ßÆ�æb åU=ßÆ� áÀåº�ßÐ=ßf ën¶=�>ßÉ ß¢ça=
�Îß· ß¢�ßÍß¿ëÉßFá¶=� àTåe>ßá�=�ß½>ß®ß?� áÁåCßÆ�(ãÐ=ßÇ ßi�> ß» àÃßª�>â�åe>ßI�=ßfß²ßcßÆ�ßf ß]A� áÀåº�åÐ=ßf ën¶=�Îß· ß¢�âÍß¿ëÉßE�> ß» àÃá¿åº

�* ß�áÆß?� ßÁ>ß²�>â�åe>ßI�ß½ßbá®ß?� ǽ á·åº�Îß· ß¢�ßÍß¿ëÉßFá¶=� åbßÉá¶=� àG åU> ßq�ß½>ß®ß? ßÆ� æ̀ çeßÖàº� ǽ á·åº
��* ß�áÆß?� åbßÉá¶=� àG åU> ßrßª�( åT>ßJë¿¶>åE�âÍß¿ëÉßE�> ßÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�åbßÉá¶=� àG åU> ßqßÆ� àTåe>ßá�=�ß½>ß®ß?� áÁåCßÆ�$1%

� ß×� ǻ á·åá�=� å�� æGßF ßi� ȩ̀ à²ßÆ�âÌ ßb åU=ßÆ�âÌçfßº� ç×C� àS ßjá¿àI� ß×� å�ç¶=� åH>ßÉëN¶=� å�� àS ájç¿¶=� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�$2%
* àeçf ß³ßJßÈ

� ßÁ>ß²�(àÄá¿åº�åÐ=ßf ën¶=�Îß· ß¢�âÍß¿ëÉßE� åbßÉá¶=� àG åU> ßqßÆ� å°ß· áìàá�=� ǻ á·åá�=�Îß· ß¢�âÍß¿ëÉßE� àTåe>ßá�=�ß½>ß®ß?� áÁåDßª�$3%



١٥١

� ß_Èåe>ßI� ß×ßÆ�åf ß] áÛ=� áÀåº�åÐ=ßf ën¶=�Îß· ß¢�ßÍß¿ëÉßFá¶=�> ßÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�ß½>ß®ß?� áÁåCßÆ�( ß�áÆß?� åbßÉá¶=� àG åU> ßq
* åÁ>ßJß¿ëÉßFá¶=� áLßfßI>ßÃßI�> ß» àÃß£ßº

*ãÐ=ßÇ ßi�> ß» àÃßª�âÍß£ßEáeß?� àf ß] áÛ=ßÆ� åÀáÈßb åÂ> ßm�å á�ßÉ å¢çbàá�=� àb ßUß?�ß½>ß®ß?� áÁåCßÆ�$4%

ژباړه
)۱( که دوو كسانو پر يوه س７ي دعوا وک７ه، هر يو ويل چ３ دغه مريی ي３ له ده ＇خه اخيستی 
دی او شاهدان ي３ هم تير ک７ل، نو د دوی دواړو ＇خه هر يوه ته اختيار دی، که غواړي په نيم 
قيمت دې نيم غالم واخلي او كه غواړي پرې دې ږدي، که قاضي د دواړو دپاره د غالم فيصله 
وک７ه بيا يو له دوی ＇خه وويل: زه ي３ نه غواړم، د بل لپاره جائز نه دي چ３ ！ول غالم واخلي، 
که دواړه ني＂ه ذکر ک７ي، نو غالم به د لوم７ی ني＂３ واال وي او که ني＂ه ونه ＊يي او له يوه سره 

قبضه وي، نو هغه )د قبض３ واال( غوره دی.
)۲( که يو له دوی ＇خه د اخيستلو دعوا ولري او بل د هب３ او قبض３  او دواړو بينه )شاهدان( 
قائم ک７ل او ني＂ه له يوه سره هم نه وه نو اخيستونکی غوره دی، او که يوه له دواړو د اخيستلو 
دعوا وک７ه او ＊％３ دعوا وک７ه چ３ ده له ماسره په دې )غالم( واده ک７ی دی نو دواړه برابر 

دي.
)۳( که يو د دوی د رهن )－روي( او قبض دعوا وک７ي او بل د هب３ او قبض３ نو د رهن واال 

غوره دی له هب３ ＇خه.
)۴( که دوو غير قابضو کسانو )چ３ مال ي３ په الس ک３ نه وي( په ملکيت او تاريخ شاهدان 
راوړل نو د وړاندې تاريخ خاوند غوره دی، او که دواړو له يوه تن ＇خه د اخيستلو دعوا وک７ه 
او د دوو تاريخونو شاهدان ي３ راوړل نو د اول تاريخ واال غوره دی، او که هر يوه له بل ＇خه 
د اخيستلو شاهدان رواړل او دواړو تاريخ ذکر ک７، نو دواړه برابر دي، که غير قابض شخص 
په ملک چ３ تاريخ هم لری شاهدان وړاندې ک７ل او د قبض３ خاوند په ملک باندې شاهدان 
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راوړل چ３ تاريخ ３４ ړومبی و نو دا )د قبض３ او ړومبي تاريخ لرونکی( غوره دی.
)۵(که غير قابض او قابض هر يوه د نتاج )ز４８４دلي( شاهدان راوړل نو قابض غوره دی.

)۶( همدا شان د جام３ اوبدل دي د هغ３ جام３ چ３ نه اوبدله کي８ي م／ر يو وار او هر سبب 
چ３ په ملک ک３ نه تکراري８ي )هماغه حکم لري(.

)۷( که غير قابض شخص د مطلق ملک شاهدان راوړل او د قبض３ خاوند له هغه ＇خه د 
اخيستلو شاهدان راوړل، نو د قبض３ واال غوره دى، او که هر يوه له دوی ＇خه له )يو(بل ＇خه 

د اخيستلو شاهدان راوړل او تاريخ له دواړو سره نه و، نو د دواړو لورو شاهدان ساقط دي.
)۸( که يوه مدعی دوه شاهدان راوړل او بل ＇لور شاهدان، نو دوی دواړه برابر دي.

شرحه 
د دوو کسانو د دعوا مختلف صورتونه:

د دوو کسانو لخوا، له يوه شخص ＇خه د شي د اخيستو دعوا: که دوه كسان په يوه شي 

دعوا وک７ي چ３ ما دغه شی له فالني شخص ＇خه اخيستی دی، نو که دواړو ني＂ه نه وه بيان 
ک７ې او شی هم د دريم شخص په الس ک３ و، نو د دواړو －واهان منل کي８ي او شی به هم نيم 
ک７ای شي، نيم ي３ د يوه او نيم ي３ د بل کي８ي، ＄که دواړه د استحقاق په سبب ک３ سره برابر 

دي او شی هم د شراکت قابليت لري، نو يوه ته په بل ترجيح نه ورکول کي８ي 
له جال کسانو ＇خه، د دوو کسانو له خوا د يوه شي د اخيستو دعوا: که دواړو د دعوا د 

اثبات لپاره شاهدان هم وړاندې ک７ل او دواړو ني＂ه بيان ک７ه نو د قاضي په حضور ک３ که هر يوه د 
اخيستلو ني＂ه مخک３ و＊وده هغه شی د هغه دی، ＄که د وروسته ني＂３ د خاوند －واهان د پردي 
شي په خر＇ولو －واهان بلل کي８ي، او که يوه هم ني＂ه ونه ＊وده او هغه شی د يوه په قبضه ک３ 

وي، هغه شی د قبض９ واال دی، ＄که قبضه او په واک ک３ لرل ده ته په بل ترجيح ورکوي.
د يوه شي د اخيستلو او دبل د هب３ دعوا: که دوو کسانو په يوه شي دعوا وک７ه، يوه ي３ 
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وويل: ما دغه متاع له فالنی شخص ＇خه اخيست３ ده او بل دعوا وک７ه چ３ ماته دغه متاع 
فالنی شخص هبه او تحفه راک７يده او ما تسليم ک７ې ده، او دواړو د خپل３ دعوا د ثبوت لپاره 
شاهدان راوستل، نو د اخيستلو دعوا کوونکی غوره دی. ＄که په اخيستلو ک３ د دواړو خواوو 
له اړخه معاوضه ده او هبه يوازې په قبض کولو پورې ت７ل３ ده، نو بيع د هب３ په نسبت پياوړى 

عقد دی.
د يوه د －روۍ او د بل دهب３ دعوا: که يوه دعوا وک７ه چ３ ما ته فالنی شخص دغه متاع 

هبه  ماته فالنی شخص  بل شخص دعوه وک７ي چ３  او  ده،  تسليم ک７ې  ما  او  راک７يده  －رو 
او تحفه راک７يده او ما قبض ک７ی ده، په دې صورت ک３ د －روۍ دعوا کوونکی تر هغه بل 
لوم７يتوب لري، ＄که د －روۍ په صورت ک３ متاع په ضمانت ک３ ده، که هالکه شي مضمونه 

－２ل کي８ي، نو د معاوض３ عقد دی او هبه تبرع ده او معاوضه اولی －２ل کي８ي.
په غير مقبوض شي دعوا: که دوه کسانو پر يوه مدعی بها دعوا وک７ه چ３ د دوی په قبضه ک３ 

نه وي او هر يوه دعوا وک７ه چ３ مال ي３ په فالني تاريخ اخيستی دی او شاهدان هم راوړي، نو 
که د دواړو تاريخ يو شان وي، دواړه په استحقاق ک３ سره برابر دي او که د يوه تاريخ وړاندې 
و، هغه غوره دی، ＄که چ３ هغه لوم７نی مالک دی او د دويم شخص د －واه９ لپاره مجال 

نشته دی.
د کوم مال د ِنتاج دعوا: که دوو کسانو چ３ يو ي３ د قبض３ خاوند و، د يوه شي د نتاج دعوه 

وک７ه، لکه چ３ ووايي: دغه بچ３ زما د ＇اروي دی او دواړو شاهدان وړاندې ک７ل، نو د چا 
په قبضه ک３ چ３ بچى دی هغه غوره او حقدار دی، ＄که که شاهدان دواړه لري خو قبضه د 

قبض３ د خاوند ترجيح رامن＃ ته کوي.
همدارن／ه د داسي شي دعوه کول چ３ هغه يو وار ترسره کي８ي، لکه چ３ ووايي دغه جامه ما 
اوبدل３ ده او بل شخص دعوه وک７ي چ３ ما اوبدل３ ده، نو د چا په قبضه ک３ چ３ جامه وي 
هغه غوره او حقدار دی، ＄که دا هم د نتاج په معنا ک３ را＄ي، او هغه کار چ３ بار بار سرته 



١٥٤

رسي８ي په هره بينه په ＄ان／７ي تو－ه سره ثابتي８ي، لکه د جامو مين％ل. که دوو دوبيانو د يو جوړ 
جامو په وين％لو －واهان تير ک７ل، که ＇ه هم جام３ د يوه په الس ک３ وي، دواړه وين％ونکي 

－２ل کي８ي او د مزدورۍ د نيمايي حقدار دي.
د ملک او اخيستلو دعوا: که غير قابض شخص د يوه شی د مطلق ملکيت دعوه وک７ه، يعن３ 

د ملکيت د سبب د بيانولو پرته ي３ دعوه وک７ه چ３ دا زما ملکيت دی، او قابض شخص چ３ 
مال ي３ په تصرف ک３ دی دعوا وک７ه چ３ ده ور＇خه اخيستی دی، او دواړو د خپل３ دعوا 
د اثبات لپاره －واهان راوستل، نو د قبض３ خاوند غوره او حقدار دی، ＄که دلته دواړه بين３ 
ر＊تيا －２ل کي８ي، ملکيت د لوم７ي شخص وو بيا دويم شخص ور＇خه اخيستی دی، او که 
دوو تنو شاهدان وړاندې ک７ل او هر يوه وويل چ３ ده له مقابل لوري ＇خه اخيست３ دی او ني＂ه 
هم ونه ＊يي چ３ کله ي３ اخيستی دی، نو د دواړو شاهدان باطل دي او مال د ذو اليد －２ل 

کي８ي.
د دوه او ＇لورو شاهدانو توپير: که يو له مدعيانو ＇خه دوه شاهدان حاضر ک７ي او بل ＇لور 

شاهدان راولي دواړه سره برابر دي، ＄که د ＇لورو شاهدي لکه د دوو داس３ ده او د زياتو 
شاهدانو په راوستلو ک３ کومه ترجيح يا غوره توب نه رامن＃ ته کي８ي.

زده کوونکي دې په دريو ډلو وويشل شي او د دوو کسانو د دعوا مختلف صورتونه چ３ په درس 
ک３ ولوستل شول په خپلو من％ونو ک３ په عملي ډول تطبيق ک７ي.
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د دوو کسانو د دعوا الندې صورتونو ته ＄واب ورک７ئ: 
۱. که دوه کسان د يوه شي د اخيستلو دعوا وک７ي او دواړه لوري شاهدان هم وړاندې ک７ي  

کوم يو حقدار －ر＄ي؟
۲. که يو د اخيستلو او بل د هب３ دعوا وک７ي او دواړه شاهدان وړاندې ک７ي، کوم يو حقدار 

دی؟
يو حقدار  ولري، کوم  لوري شاهدان  دواړه  او  بل دهب３ دعوا وک７ي  او  د －روۍ  يوه  که   .۳

دی؟
۴. که دوه کسان د يوه داس３ شي دعوه وک７ي چ３ د دوی په تصرف ک３ نه وي اوهغه له دريم 

شخص سره وي حکم ي３ ＇ه دی؟
۵. که دوه کسان دعوه وک７ي چ３ دا د ده د ＇اروي بچی او د ده ملکيت دی، او په دوی ک３ 

يو د قبض３ خاوند وي او دواړه شاهدان هم راولي حکم ي３ ＇ه دی؟
۶. که يو د مطلق ملک دعوا ولري او بل د اخيستلو او دواړه شاهدان هم ولري حکم ي３ ＇ه 

دی؟
۷. د دوو او ＇لورو شاهدانو توپير＇ه دی، ايا ＇لور تر دوو غوره توب لري؟

په يوه شي د دوو کسانو د دعوا له مختلفو صورتو ＇خه دری صورتونه په خپلو کتابچو ک３ 
وليکئ.
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پن％ه ويشتم لوست

د دعوا کتاب )٣(

په تير لوست ک３ مو د دعوا اړوند مختلف مسائل ولوستل، په دې درس ک３ غواړو چ３ په 
دعوا ک３ د ضامن اخيستل، د دعوا د دفع ＄يني صورتونه، د قسم ورکولو کيفيت او ＄ين３ 

نورې مسئل３ و＇ي７و.
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�Ëådç¶=�åç�ß>åE� èÊå¾=ßf árç¿¶=ßÆ�(Î ßiÇàº�Îß· ß¢�ßÌ=ßeáÇçJ¶=� ß¹ßhá¾ß?�Ëådç¶=�åç�ß>åE� èËåaÇ àÃßÉá¶=� à¬ß· áVßJ ájàÈßÆ�$2%
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�* á¼åÃåI=ßa>ßF å¢
* æÁ> ß³ßå�� ß×ßÆ� æÁ>ßºßhåE�

å¼å· ájàá�=�Îß· ß¢�å�å»ßÉá¶=� à Éå·á§ßI� àGåß�� ß×ßÆ�$3%
� ã¤áÉßE�> ß» à³ß¿áÉßE�>ßº�åç�ß>åE� ß¬å· áVàJ áià=�(àÅ ßb ßV ßRßª� æ¬á¶ß@åE�àÅ ßbáF ß¢�= ßd ßÂ� áÀåº� ß¥>ßJáE=�àÄç¾ß?�Î ß¢ça=� áÀßºßÆ�$4%
� è° åVßJ ájßÈ�>ßº�åç�ß>åE� åG árß§á¶=� å�� à¬ß· áVßJ ájàÈßÆ�( ßKá£åE�>ßº�åç�ß>åE� à¬ß· áVßJ ájàÈ� ß×ßÆ�( å¹>ßá�=� å�� ã¼åÑ>ß®
�åç�ß>åE� å\> ß³ë¿¶=� å�ßÆ�( ßKáF ßrß¦�>ßº�åç�ß>åE� à¬ß· áVßJ ájàÈ� ß×ßÆ�(> ßÃßJ ß»Éå®�çaße� ß×ßÆ�å á�ß£á¶=�åÅ åd ßÂ�çaße� ß́ áÉß· ß¢
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ژباړه
)۱( که يو چا په بل شخص د قصاص دعوا وک７ه او هغه منکر شو، نو قسم به ورکول کي８ي، 
که په فيمادون النفس دعوا ک３ ي３ له قسم ＇خه نکول وک７ نو قصاص به پرې الزم شي او که 
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ي３ په نفس ک３ نکول وک７ بندي به شي ＇و اقرار او يا قسم وک７ي. او د صاحبينو رحمهمااهلل 
په نظر په دواړو ک３ ورباندې ارش)تاوان( الزمي８ي.

)۲( که مدعي وويل: زما شاهدان حاضر دي، نو مقابل لوري ته به وويل شي چ３ تر دريو 
ور＄و پورې کفيل بالنفس )ضامن( ورک７ه، که ي３ ورک７ )＊ه ده( او که نه نو ورته به امر وشي 
چ３ ورپس３ شي )تر＇و ونه ت＋تي( م／ر دا چ３ مدعي عليه د الرې مسافر وي، نو د قاضي تر 

مجلس پورې به ) مدعي ورسره وي(.
)۳( که مدعی عليه وويل: دغه شی له ماسره فالني غائب شخص امانت يا －رو اي＋ی دی او 
يا م３ ور＇خه غصب ک７ی  )په زوره اخيستی( دی او په دې خبره ي３ شاهدان قائم ک７ل، نو 
د ده او د مدعی تر مين＃ نور خصومت نشته. که ووايي چ３ ما له فالني غائب شخص ＇خه 

اخيستی دی، نو دی بيا خصم دی.
)۴( که مدعي ووايي: له ما ＇خه ي３ غال ک７ی دی او شاهدان ي３ پرې قائم ک７ل او قابض وويل: 
له ماسره فالني امانت اي＋ی دی او شاهدان ي３ قائم ک７ل خصومت نه دفع کي８ي، او که مدعي 
وويل ما له فالني شخص ＇خه اخيستی دی او د قبض３ خاوند وويل ما سره فالني شخص 

امانت اي＋ی دی نو خصومت به د شاهدانو له وړاندې کولو پرته دفع)ساقط( شي.
)۵( قسم به په اهلل کوي، نه په غير اهلل باندې، خو د اهلل د صفتونو په ذکر کولو سره تاکيد کيدای 

شي، په طالق او عتاق ورنه قسم نه غو＊تل کي８ي.
)۶( له يهودي ＇خه به په هغه اهلل چ３ په موسی عليه السالم ي３ تورات نازل ک７ی دی، قسم 
غو＊تل کي８ي، له نصراني ＇خه به په هغه اهلل چ３ په عيسی عليه السالم ي３ انجيل ي３ نازل 
ک７ی دی، قسم غو＊تل کي８ي، له مجوسي )اتش پرست( ＇خه به په هغه اهلل چ３ اور ي３ پيدا 

ک７ی دی، قسم غو＊تل کي８ي او دوی ته به پخپلو عبادت خانو ک３ قسم نه ورکول ک８５ي.
)۷( مسلمانانو ته په قسم ورکولو ک３ په وخت يا ＄ای باندې تغليظ )شدت( الزم نه دی، )لکه 

قسم ور＇خه د رمضان په مياشت يا د منبر د پاسه واخلي(.
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)۸( چا چ３ دعوا وک７ه چ３ ما د ده نه د ده غالم په يو زر اخيستی دی او هغه انکار وک７، نو په 
اهلل به قسم کوي چ３ زما او د ده په من＃ ک３ اوس بيع نشته، او په اهلل داس３ قسم ور＇خه نشي 
اخيستی چ３ په اهلل ما نه دی خرڅ ک７ی، په غصب ک３ به په اهلل قسم کوي چ３ د دې شي د 
بيرته اخيستلو مستحق نه دی او نه د دې شي د قيمت د بيرته اخيستلو مستحق دی او داس３ 
قسم به نه کوي چ３ ما غصب ک７ی نه دی، په نکاح ک３ به قسم ورکوي چ３ اوس ستاسو په 
من＃ ک３ نکاح نشته، او د طالق په دعوا ک３ به قسم کوي چ３ دا له تا ＇خه اوس بائنه )جال( 
نه ده، لکه چ３ دې بيان ک７ی دی، او داس３ قسم به نه ورکول کي８ي چ３ په اهلل قسم طالقه 

ک７ې م３ نه ده.
)۹( که کور د يوه س７ي په الس ک３ و او دوو کسانو د هغه )کور( دعوا وک７ه، يوه د ！ول کور 
او بل د نيمايي او دواړو شاهدان هم ت５ر ک７ل، د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( په نزد د ！ول دعوا 
کوونکي ته به درې ربع３ )دری په ＇لور( او د نيم دعوا کوونکي ته به ربع )＇لورمه( برخه 
ورکول کي８ي. امام ابو يوسف او امام محمد )رحمهما اهلل( ويلي دي چ３ هغه )کور( به د دوی 
دواړو په من＃ ک３ دری برخ３ شي، او که کور د دوی دواړو په الس ک３ و، نو هغه نيم چ３ د 
ملگري په الس ک３ ي３ دى، په قضا ورک７ل شي او هغه نيم به چ３ په خپل الس ک３ ي３ دى، 

په ذواليدۍ ورته پات３ شي.
)۱۰( او که ي３ په يوه حيوان ک３ شخ７ه سره وک７ه او له دوی دواړو ＇خه هر يوه شاهدان هم 
راوستل، چ３ دا له ده سره پيدا شوی دی او دواړو ني＂ه هم و＊ودله او د ＇اروي عمر له يوې 
ني＂３ سره برابر وي، نو دغه به غوره او حقدار وي او که مشکل من＃ ته راغی )د ＇اروي عمر 

له يوې ني＂３ سره هم برابر نه و( نو د دواړو به وي.
)۱۱( او که په ＇اروي ي３ سره دعوا شوه چ３ يو پرې سپور و او بل ي３ وا－３ )تير سری( نيولى و، 
نو سپور غوره او حقدار دى، همداشان که ي３ په اوښ سره ج／７ه شوه او د دوی د يوه ورباندې 
بار و نو د بار واال غوره او حقدار دی، همدارن／ه که ي３ په کميس ک３ سره ج／ره راغله چ３ 
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يوه اغوستي و او بل ي３ لستو１ي نيولی و، نو اغوستونکی غوره او حقدار دى.

شرحه
د قصاص دعوا: که چا په بل شخص د قصاص دعوا وک７ه او هغه منکرشو، نو منکر ته به 

قسم ورکول کي８ي. که هغه له قسم کولو ＇خه نکول وک７، نو دعوی ته به کتل کي８ي چ３ هغه 
د نفس د قتل ده او که له نفس ＇خه کمه، د نفس د اطرافو د پری کيدو ده، که د نفس د قتل 
دعوا وه، نو مدعی عليه به بندي کي８ي چ３ يا اقرار او يا قسم وک７ي، که دعوا له نفس ＇خه 
کمه وه، نو له قسم کولو ＇خه د نکول په وجه به ترې قصاص اخيستل کي８ي، دا حکم د امام 
ابوحنيفه )رحمه اهلل(  په نزد دی، صاحبين وايي: په دواړو صورتونو ک３ به ارش ) مالي تاوان( 
وي، ＄که له قسم ＇خه نکول او منع راوړل يو داس３ دليل دی چ３ شبهه پک３  ده او قصاص 

ورباندې نه ثابتي８ي، بلک３ د مال موجب －ر＄ي.
له مدعی عليه ＇خه د ضامن اخيستل: که مدعي د يوه شي دعوا وک７ه، وي３ ويل چ３ زما 

شاهدان په ＊ار ک３ دي او له مدعی عليه ＇خه ي３ قسم کول وغو＊تل، نو د امام ابوحنيفه 
)رحمه اهلل(  په نزد قسم ور＇خه نشي اخيستل کيدای، او د صاحبينو په نزد قسم ور＇خه 
اخيستل کيدای شي، ＄که قسم د مدعي حق دی چ３ کله ي３ غو＊تنه وک７ي قسم ور＇خه 
ابوحنيفه )رحمه اهلل(  وايي چ３ قسم ي３ هلته حق جوړي８ي چ３  امام  اخيستل کي８ي، خو 
امکان شته  راوستلو  د  د شاهدانو  دلته خو  راوستلو ＇خه عاجز شي،  له  د شاهدانو  مدعي 
له همدې امله قسم ور＇خه نشي اخيستلی، بلک３ له ده ＇خه به د دريو ور＄و لپاره ضامن 
واخيستل شي چ３ دی چير ته ونه ت＋تي، که ده د ضامن له ورکولو ＇خه انکار وک７، نو که 
مدعی عليه د ＊ار اوسيدونکی و، نو تر دريو ور＄و پورې به يا مدعي يا د مدعي امين په هغه 
پس３ وي )تعقيبوي به ي３( تر ＇و ونه ت＋تي او که مدعی عليه د الرې مسافر وي نو د قاضي د 
فيصل３ تر مجلس پورې به ور＇خه ضامن اخيستل کي８ي، او که له ضمانت ＇خه مخ واړوي 
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نو د قاضي د مجلس پورې به د هغه ساتنه کوي. 
که مدعي په مقرر وخت ک３ شاهدان راولي نو ＊ه ده او که نه قاضي به مدعی عليه ته قسم 
ورک７ي، که ي３ قسم وک７ يا مدعي قسم نه ورکاوه، پرې به ي３ ږدي، که ي３ نکول وک７ حکم 

به ورباندې وک７ي. 
 د دعوا دفع کول: که مدعی عليه د مدعي د دعوا په ＄واب ک３ ووايي چ３ د کوم شي چ３ 

ته دعوا کوي او هغه زما په قبضه ک３ دی، هغه ما له فالني )غا ئب شخص( ＇خه د امانت په 
ډول يا په －روۍ يا په غصب اخيستی دی  او دغه دعوا ي３ په شاهدانو ثابته ک７ه او متنازع فيه 
شی په خپل حال موجود دی، نو د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل(  په نزد د مدعي خصومت له 
مدعی عليه ＇خه دفع او ساقط  شو، ＄که ده په بينه ثابته ک７ه چ３ د ده الس د خصومت نه 

دی.
 که مدعی عليه ووايی: ما دغه شی له فالني غائب شخص ＇خه اخيستی دی، نو دى ＄که 
خصم دى چ３ وي３ منل چ３ الس ي３ د ملکيت دى، او که مدعي دعوا وک７ه چ３ دغه شی 
له ما ＇خه غال شوی دی او په دې ي３ شاهدان ت５ر ک７ل، او مدعی عليه ووايي: دغه شی له ما 
سره د فالني امانت دی او په دې ي３ شاهدان هم قائم ک７ل، نو په دې صورت ک３ د شيخينو په 
نزد له مدعی عليه ＇خه خصومت نه دفع کي８ي، ＄که چ３ دا خبره چ３ له ما غال شوى دى، 
دا معنا ورکوي چ３ مدعی عليه را نه غال ک７ى دى، خو دى ي３ د شفقت له مخ３ ياد نک７ چ３ 
ورباندې حد رانشي، نو داس３ شوه لکه چ３ ورته ووايي: رانه ي３ غال ک７ی دې. نو دا ورباندې 

د فعل دعوا شوه او له دې ＇خه بيله شوه چ３ ووايي: دا له ما ＇خه غصب شوى دى.
امام محمد )رحمه اهلل( وايي: دا داس３ ده چ３ ووايي: له ما نه غصب شوى دى، ＄که په دواړو 
ک３ د فعل دعوا ورباندې نشته. که مدعي دعوا وک７ه چ３ ما دغه شی کوم چ３ د مدعی عليه 
په الس او قبضه ک３ دی، له حامد ＇خه اخيستی او مدعی عليه ووايي چ３ دا شی له ما سره 
حامد امانت اي＋ی دی، نو له مدعی عليه ＇خه ب３ له شاهدانو ＇خه خصومت دفع کي８ي، 
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＄که دواړه متفق دي چ３ له بل چا ورته رس５دلى دى او الس ي３ د خصومت نه دى.
قسم او د هغه طريقه: قسم د اهلل تعالی جل جالله په نامه ورکول کي８ي، په حديث مبارک ک３ 

راغلي دي چ３ که س７ی قسم خوري نو هغه دي په اهلل تعالی قسم خوري او يا دې پ＂ه خوله 
شي.۱ په طالق او عتاق باندې به قسم نه کوي  ا－ر که مدعي په همدې خبره اصرار وک７ي، 
يعن３ داس３ به نه وايي چ３ د ＊％３ په طالق يا د مريي په عتاق )أزادولو( م３ قسم دی، ＄که 

په طالق او عتاق باندې قسم کول حرام دي.
په قسم ک３ تغليظ: په مسلمان باندې په قسم ک３ په زمان او مکان باندې تغليظ او شدت کول 

واجب نه دي،  په زمان لکه چ３ د رمضان په مياشت ک３، د قدر په شپه يا د جمع３ په ورځ يا 
له مازدي／ر ＇خه وروسته قسم ورکول، د مکان غلظت لکه په مسجد يا په کعبه معظمه يا په 

نبوي ممبر باندې قسم ورکول.
د يهودي نصراني او مجوسي قسم: يهودي به داس３ وايي چ３ په هغه اهلل م３ قسم دی چ３ 

تورات ي３ په موسی عليه السالم را نازل ک７ی، نصراني به وايي چ３  په هغه اهلل م３ قسم دی 
چ３ انجيل ي３ په عيسی عليه السالم را نازل ک７ او أتش پرست به داس３ وايي چ３ په هغه اهلل 
م３ قسم  دی چ３ اور ي３ پيدا ک７ی، دوی ته به د دوی په عبادت خانو ک３ قسم نه ورکول 

کي８ي.
 په سبب يا حاصل قسم کول: انکارته به کتل کي８ي، که مدعی عليه له سبب ＇خه منکر 

و، نو په سبب به قسم ورکول کي８ي، او که له حکم ＇خه منکر و نو په حاصل قسم ورکول 
کي８ي.

که چا دعوا وک７ه چ３ ما له دې حاضر شخص ＇خه د ده غالم په يو زر افغان９ اخيستی دی 
او مدعی عليه انکار وک７ي چ３ ما ورباندې نه دی خرڅ ک７ی، نو په حاصل به قسم کوي چ３ 
زما او د ده په من＃ ک３ اوس بيع قائمه نه ده، داس３ قسم نه ورکول کي８ي چ３ په اهلل قسم چ３ 
ما ورباندې نه دی خرڅ ک７ی، ＄که احتمال لري خرڅ ک７ی ي３ وي خو بيع ي３ فسخه ک７ی 

۱. بخاري ي３ روايت ک７ی دی.
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وي.
په غصب ک３ به مدعی عليه په اهلل قسم کوي چ３ نه د دې شي د بيرته اخيستلو مستحق دی او 
نه د هغه د قيمت، اوداس３ قسم به نه کوي چ３ ما غصب ک７ی نه دی، ＄که احتمال لري چ３ 

غصب ک７ی ي３ وي او بيرته ي３ ورک７ی وي يا ي３ ور＇خه د تحف３ په ډول اخيستی وي.
په نکاح ک３ به په اهلل قسم کوي چ３ اوس زموږ په من＃ ک３ نکاح نشته، د طالق په دعوا ک３ به 
په اهلل قسم کوي چ３ دا له ما ＇خه اوس بائنه )جال( نه ده، لکه چ３ دې ＊％３ بيان ک７ی دی، 
داس３ قسم به په اهلل نه کوي چ３ ما دې ته طالق نه دی ورک７ي، ＄که احتمال لري طالق ي３ 

ورک７ی وي او بيا ي３ له سره نکاح ت７ل３ وي.
په يوه کور د دوو کسانو دعوا: که کور د يوه س７ي په الس ک３ و دوو کسانو د هغه )کور( دعوا 

وک７ه، يوه د ！ول او بل د نيمايي او دواړو شاهدان هم تير ک７ل نو د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( په 
نزد د ！ول کور دعوا کوونکي ته به درې ربع３ )دری په ＇لور( او د نيم دعوا کوونکي ته به ربع 
)＇لورمه( برخه ورکول کي８ي، ＄که د نيمي دعوا کوونکی خو په باقي نيمه ک３ دعوا نه لري 
هغه خو د ！ول کور د دعوا کوونکي شو او د متنازع فيه نيمايي په دعوا ک３ دواړه سره برابر دي، 

نو د دواړو ترمين＃ به تقسيمي８ي.
او امام ابو يوسف او امام محمد )رحمهما اهلل( ويلي دي چ３ هغه )کور( به د دوی دواړو په من＃ 
ک３ دری برخ３ شي، ＄که د ！ول دعوا کوونکی د دوو سهمونو دعوا لري او د نيمايي دعوا 
واال د يوه سهم دعوا لري نو کور به دری تقسيمه شي دوه حص３ به د ！ول کور د دعوا واال ته 

ورک７ل شي او يوه برخه به ي３ د نيمايي دعوا واال ته ورک７ شي.
او که کور د دوی دواړو په الس ک３ و نو د ！ول دعوا کوونکي ته به نيم په فيصله سره وسپارل 
شي او نيم به پرته له فيصل３ ورته پات３ شي، ＄که چ３ هغه د شريک په الس ک３ نيمايي ي３ 
په شاهدانو د ＄ان ک７ او دا په خپل الس ک３ برخه ي３ په الس ک３ هماغس３ پات３ شوه چ３ 

پخوا وه.
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په يوه  حيوان )＇اروي( د دوو کسانو دعوا: که په يوه داس３ حيوان ک３ د دوو کسانو سره 

دعوا شوه چ３ د دوي په قبضه ک３ نه و، دواړو دعوه درلوده چ３ دا له ده سره زي８يدلی دی، هر 
يوه شاهدان هم راوستل، دواړه ني＂ه هم و＊يي او د ＇اروي عمر له يوې ني＂３ سره برابر وي، نو د 

موافق３ ني＂３ واال غوره او حقدار دی، ＄که د ني＂３ موافق ＊ودل د شاهدانو د صدق ن＋ه ده.
که مشکل من＃ ته راغی چ３ د ＇اروي عمر له يوې ني＂３ سره هم برابر نه و، نو د دواړو به وي؛ 

نيم د يوه نيم د بل.
اليد و، دواړو شاهدان هم  يو پک３ ذو  په داس３ ＇اروي ک３ سره دعوا راغله چ３  او که ي３ 
راوستل، نو هغه به د ذو اليد وي ولو که ني＂ه سمه هم ونه ＊يي، ＄که شاهدان هم لري او 

قبضه هم.
که يو پرې سپور و او بل ي３ وا－３ )تير سری( نيولی و نو سپور غوره او حقدار دی.

همدا شان که ي３ په حيوان ک３ سره جنجال شو، يو ورباندې سپور و او بل ي３ لجام )وا－３( 
نيول３ وې، نو حيوان د سپاره شخص دي، ＄که تصرف ي３ تر بل رو＊انه دی.

که ي３ په اوښ سره شخ７ه وک７ه، او د دوی د يوه ورباندې بار پروت و، نو د بار واال غوره او 
حقدار دی، ＄که هغه د تصرف ＇＋تن دی.

همدارن／ه ي３ که په کميس ک３ سره ج／７ه راغله يوه اغوستی و او بل ي３ لستو１ی نيولی و، نو 
اغوستونکی غوره او حقدار دی، ＄که دی تر هغه بل زيات متصرف دی.

بيان  توپير  او مجوسي د قسم کولو  په خپلو من％و ک３ د يهودي، نصراني  زده کوونکي دې 
ک７ي.
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۱. که چا په بل شخص د قصاص دعوا وک７ه او هغه منکر شو، له منکر سره به ＇ه کي８ي؟
۲. له مدعی عليه ＇خه ＇ه وخت ضامن اخيستل کي８ي؟

۳. د دعوا د دفعه کولو ذکر شوي صورتونه بيان ک７ئ.
۴. قسم ＇ن／ه ورکول کي８ي، طريقه ي３ بيان ک７ئ.

۵. ايا په قسم ک３ تغليظ په کار دی؟
۶. د يهودي، نصراني او مجوسي د قسم کيفيت بيان ک７ئ.

۷. په سبب او حاصل باندې قسم کله ورکول کي８ي، توپير ي３ ＇ه دی؟
۸. که يو کور د چا په الس ک３ وي او دوه تنه ورباندې دعو وک７ي يو د ！ول کور او بل د نيم 

کور او دواړه شاهدان هم قائم ک７ي، حکم ي３ ＇ه دی؟
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شپ８ ويشتم لوست 

د پلورونکي او پيرودونکي ترمن＃ په بيه ک３ 
اختالف

لکه ＇رن／ه چ３ په تير لوست ک３ د دعوا د دفع او د مدعي او مدعی عليه ترمن＃ د فيصل３ 
د ＇رن／والي يادونه وشوه، په دې لوست ک３ د بايع او مشتري ترمن＃ اختالف چ３ دوی هم 

مدعي او مدعی عليه دي بياني８ي.
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* ǻ å¶>ßá�=�åÍ ß»Éå®�Îß· ß¢� à¤áÉßFá¶=� à_ ßjá«àÈßÆ� åÁ>ß«ß¶> ßVßJßÈ�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�(åÄå¿Éåß�� ß¤ßº� åÀ ß»çN¶=� å��Ëåß� ánàá�=
�(å á�ß«á¶ß@åE�6 áKß¶>ß®ßÆ�( æ¬á¶ß@åE�> ßÃ ßQçÆßhßI�àÄç¾ß?� àTáÆçh¶=�Î ß¢ça>ßª�(åfáÃßá�=� å�� åÁ> ßQáÆçh¶=� ß¬ß·ßJ á]=� áÁåCßÆ�$1%
�> ß»àß�� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�(åÌß?áfßá�=�àÍß¿ëÉßE�àÍß¿ëÉßFá¶>ßª�(ßÍß¿ëÉßFá¶=�> â£Éåß��>ßº>ß®ß?� áÁåCßÆ�(àÄàJß¿ëÉßE� áKß·åFà®�ßÍß¿ëÉßFá¶=�ß½>ß®ß?�> ß» àÃèÈß@ßª
� ßÁ>ß²� áÁåDßª�( å̧ áNåá�=� àfáÃßº� à¼ ß³áà�� áÀ å³ß¶ßÆ� à\> ß³ë¿¶=� á_ ßjá«àÈ�áß�ßÆ�æb ç»ßà�ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ß«ß¶>ßß��(ãÍß¿ëÉßE
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�áÆß?�àÌß?áfßá�=�àÄáJ ß¢ça=�>ßº� ß̧ áNåº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( àTáÆçh¶=� ß¹>ß®�>ßå�� ßÎ åvà®� ç̧ ß®ß?�áÆß?� àTáÆçh¶=�åÄåE� ßßß�á¢=�>ßº� ß̧ áNåº
�àÄáJ ß¢ça=�>çå�� ȩ̀ ß®ß? ßÆ� àTáÆçh¶=�åÄåE� ßßß�á¢=�>çå��ßfßNá²ß?� å̧ áNåá�=� àfáÃßº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(àÌß?áfßá�=�àÄáJ ß¢ça=�>ßå�� ßÎ åvà®�ß(fßNá²ß?

�* å̧ áNåá�=�åfáÃßå��>ßß�� ßÎ åvà®�(àÌß?áfßá�=

ژباړه
)۱( کله چ３ د بايع او مشتري ترمن＃ په بيع ک３ اختالف پيدا شي، اخيستونکي د ل８ثمن دعوا 
وک７ي او خر＇ونکي له هغو د زياتو دعوا وک７ي، يا خر＇ونکي په يوه اندازه د مبيع３ اعتراف 
شاهدان  ＇خه  دوی  له  يو  او  وک７ي  ادعا  ＇ه  زيات  د  ＇خه  هغ３  له  اخيستونکی  او  وک７ي 

تيرک７ي، نو د ده دپاره به فيصله کي８ي.
)۲( او که هر يوه د دوی －واهان پيش ک７ل، نو －واهان د زياتوالي  ثابتولو  غوره دي او که يوه 
هم －واهان قائم نه ک７ل، نو مشتري ته به وويل شي چ３ يا په هغه قيمت راضي شه چ３ بايع 
يي دعوا کوي، اوکه نه نو بيع فسخه کوو، او بايع  ته  به  وويل شي چ３ يا هغه ＇ه چ３ مشتري 
يي د بيع３ په اړه دعوا لري تسليم ک７ه او يا بيع فسخه کووم، که راضي نه شول حاکم به هر يو 
د دوی ته د بل په دعوا باندې قسم ورک７ي. د قسم کولو شروع به د اخيستونکي په قسم کوي، 
کله چ３ دواړو قسم وک７، قاضي به د دواړو په من＃ ک３ بيع فسخه ک７ي، له دې دواړو ＇خه که 

يو ي３ له قسم کولو ＇خه نکول وک７ي د بل دعوا پرې الزمه شوه.
)۳( که د ن５＂３  يا خيار شرط يا د ثمن د ＄ين３ برخ３ په الس ته راوړلو ک３ ي３ اختالف وک７، 
په دې صورت ک３ يو بل ته قسم ورکول نشته، ＄که دا د معقود عليه او معقود به ＇خه پرته 
په بل ＇ه ک３ اختالف دی، د قسم سره د هغه چا خبره معتبره ده چ３ د خيار او تاريخ ＇خه 

منکر وي.
)۴( که مبيعه هالکه شي او بيا اختالف وک７ي، د ابو يوسف )رحمه هلل( په نزد يو بل باندې 
قسم خوړل نشته، او په ثمن ک３ د مشتري خبره د قسم سره معتبره ده او محمد )رحمه اهلل( 
وايي: چ３ دواړو ته به قسم ورکول کي８ي او بيع به د هالک شوي ＇يز په قيمت سره فسخه 

کي８ي. 
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)۵( که ＊％３ او خاوند د مهر په اړه اختالف وک７، س７ي په زر افغانيو مهر باندې د نکاح دعوا 
وک７ه او ＊％ه ووايي: په دوه زره باندې، نو هر چا چ３ －واهان قائم ک７ل د هغه －واهان به منل 
کي８ي، او که دواړو －واهان ودرول، نو د ＊％３ －واهان معتبر دي، که دواړو －واهان نه لرل د امام 
ابو حنيفه )رحمه اهلل( په نزد به دواړو ته قسم ورکول کي８ي او نکاح نه فسخه کي８ي، ليکن په 
مهر مثل به حکم وک７ي. که مهر مثل هغومره و چ３ خاوند ي３ دعوا ک７ی وه يا له هغ３ نه ل８ و، 
په هغه ＇ه به فيصله وشي چ３ خاوند ويلي وي، او که مهر مثل د ＊％３ د دعوا په اندازه و يا له 
هغ３ نه زيات و، نو د ＊％３ د وينا مطابق به فيصله کي８ي، اوکه مهر مثل د خاوند له اقرار کولو 

＇خه زيات و او د ＊％３ له دعوا ＇خه کم و، نو د ＊％３ لپاره به په مهر مثل فيصله کي８ي.

شرحه
يو بل ته د قسم ورکولو ) تحالف( بيان: تحالف د تفاعل له باب ＇خه دی، د تفاعل باب د 

جانبينو له اړخه د ک７نو صادريدل افاده کوي، د تحالف معنا د جانبينو قسم او سو－ند خوړل 
دي. کله کله د اخيستونکي او خر＇ونکي ترمن＃ د بيالبيلو عواملو او سببونو له امله اختالف 
پيدا کي８ي. دغه اختالف ايجابوي چ３ د دواړو ترمن＃ خبره په قسم حل شي، ＄که چ３ هر 

يو د دوی مدعي او مدعی عليه دی، د  دغه اختالف ＇و صورتونه په الندې ډول بيانوو:
ا- د د واړو اختالف د ثمن او مبيع３ په اندازه ک３: که چيرې د اخيستونکي او خر＇ونکي 

ترمن＃ د ثمن په اندازه ک３ اختالف پيدا شو. د مثال په تو－ه  خر＇ونکی وايي چ３ د مبيع３ 
ثمن  زر افغان９ دی او اخيستونکی وايي چ３ پن％ه سوه افغان９ دی. يا د مبيع３ د مقدار په اړه 
د دواړو اختالف و، بايع ويل: لس کيلو －رامه و او اخيستونکی ويل: پن％لس کيلو －رامه و، 
په دې صورت ک３ که هر يوه يي شاهد راوستلو د هغه لپاره به فيصله کي８ي، ＄که چ３ د －واه 
خاوند خپله دعوا په حجت او دليل سره ثابته ک７ه، اوکه دواړو －واهان راوستل، نو －واهان د 
هغه چا غوره دی چ３ زياتوالی ثابتوي، ＄که چ３ －واه د اثبات  لپاره راوړل کي８ي او ＇وک 
چ３ د زياتوالی دعوا کوي هغه مدعي شميرل کي８ي، او －واه راوړل د مدعي حق دی، او په 
زياتوالی ک３ کوم ！کر هم نشته. د ثمن په زياتوالي ک３ خر＇ونکی مدعي دی او د مبيع３ د 
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اندازی په زياتوالي ک３ اخيستونکی مدعي دی. 
ب: د ثمن او مبيع３ د اندازی په اړه اختالف: د مثال په تو－ه  احمد دعوا وک７ه چ３ دا 

مو！ر م３ په محمود باندې په دوه سوه زره افغان９ خرڅ ک７ی دی او محمود ووايي دوه مو！ره 
م３ د احمد ＇خه په سل زره افغان９ اخيستي دي، او دواړو شاهدان حاضر ک７ل. د قيمت په 
اندازه ک３ د خر＇ونکي －واهان معتبر دي او د مبيع３ په مقدار ک３ د اخيستونک３ －واهان معتبر 
دي، اوکه دواړه د －واهانو د وړاندې کولو ＇خه عاجز پات３ شول، دواړه دې په يو بل باندې په 
ک７ي دعوا راضي شي، د قيمت د اندازې د اختالف په صورت ک３ دې قاضي اخيستونکي 
ته ووايي: کومه دعوا چ３ خر＇ونکی لري هغه قبوله ک７ه اوکه نه بيعه به فسخه ک７ي او که د 
به قاضي ووايي: اخيستونکي د کوم３  ته  اړه اختالف و، نو خر＇ونکي  په  مبيع３ د مقدار 
اندازې دعوا ک７ې ده هغه ورته وسپاره، که نه بيعه فسخه کوم او يابه دواړه قسم خوري. نو که 
چيرې يو د بل په خبره راضي شول، نو حکم ＊کاره او ＇ر－ند دی، اوکه داس３ ونه شول نو 

دواړو ته به قسم ورک７ي.
چاته به لوم７ی سو－ند ورکول کي８ي؟: د امام محمد )رحمه اهلل( په نزد لوم７ی اخيستونکي 

ته سو－ند ورکول کي８ي چ３ د امام ابو يوسف وروستی قول هم همدا دی. د امام ابوحنيفه 
)رحمه اهلل( ＇خه هم دغه ډول  روايت شوی او دا صحيح هم دی، ＄که چ３ د ثمن مطالبه 
لوم７ی له مشتري ＇خه کي８ي، نو هغه انکار کوي، خو دا هغه  مهال چ３ د عين بيع د داس３ 
شي په بدل ک３ وي چ３ هغه په ذمه باندې پور ک５داى شي، يعن３ مثلي وي. اوکه نه، يعن３ د 
مقايض３ بيع وي )عين په عين( قاضي اختيار لري چ３ هر يو ته قسم ورک７ي. کله چ３ دواړو 
قسم وک７، نو قاضي به بيع فسخه ک７ي، اوکه چيرې يو له دوی ＇خه له قسم کولو ＇خه انکار 

وک７، نو د بل دعوا الزمه شوه.
ج: د مودې په اړه اختالف: د مودې په اړه اختالف دا دی چ３ خر＇ونکی او اخيستونکی 

د وخت په هکله سره مختلف وي. د مثال په تو－ه  اخيستونکی ووايي: ثمن په ني＂ه سره دي 
او خر＇ونکی ووايي: ثمن معجل )نقد( دي، يا اخيستونکی ووايي: ثمن د يو کال په ني＂ه دي 
او خر＇ونکی ووايي: قيمت د شپ８و مياشتو په ني＂ه دی، يا يو ووايي: موده ！اکل شوې او بل 
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ووايی: نه ده ！اکل شوې.
د:  د خيار شرط په اړه اختالف: د مثال په تو－ه يو ووايي: زه دوه ور＄３ خيار لرم او بل 

ووايي: ته خيار نه لرې، يا يو د در４و ور＄و د خيار دعوا کوي او بل وايي: خيار دوه ور３＄ 
دی.

هـ:  د قبض په اړه اختالف: د مثال په تو－ه مشتري ووايي: د مبيع３ يوه برخه قيمت م３ 

درک７ی او خر＇ونکی انکار وک７ي، يا ووايي: دومره قيمت دې ترالسه ک７ی او دى کم ومني. 
د احنافو په نزد به دواړه يو بل ته قسم نه ورکوي بلک３ د دې حديث )البينة علی المدعي و 

اليمين علی من انکر( پر بنس يوازې په منکر باندې قسم دى. 
و: د مبيع３ د هالکت ＇خه وروسته د ثمن د اندازې په اړه اختالف: مبيعه هالکه شوه 

وروسته له دې ＇خه د بايع او مشتری ترمن＃ د قيمت په اړه اختالف پيدا شو. د امام ابويوسف 
)رحمه اهلل( په نزد د مشتري قول د قسم سره معتبر دی، ＄که چ３ همدى منکر دى. امام 
محمد )رحمه اهلل( وايي: دواړو ته بايد قسم ورک７ل شي، ＄که چ３ هر يو دعوا قائموي او 
بل ترې منکر دی، هرکله چ３ دواړو قسم وک７، نو بيعه د هالک په قيمت سره فسخ کي８ي. 
امام ابويوسف )رحمه اهلل( وايی چ３ د مبيع３ د قبضولو ＇خه وروسته دواړوته قسم ورکول د 

قياس خالف دي. 
  ز: د مبيع３ د يوې برخ３ له هالکت ＇خه وروسته اختالف:  مبيعه دوه مو！ره وو، يو مو！ر 

وسو＄يد، بيا ي３ په ثمن ک３ اختالف راغى. امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( وايي: په دواړو قسم 
نشته او خبره د اخيستونکي معتبره ده له قسم سره مگر که بايع په دې راضي شو چ３ د هالک 
شوي مو！ر برخه پر８４دي، نو دواړه به قسم وک７ي او روغ مو！ر به ردوي او بايع لپاره هي＆ نشته. 
او طرفين وايي: دواړه به قسم وک７ي او په پات３ مو！ر او د سو＄يدلي په ثمن ک３ به بيع فسخه 
شي، دا هلته که د هالک شوي مو！ر په قيمت اتفاق و او که پک３ اختالف و، د امام ابويوسف 
)رحمه اهلل( په نزد خبره د بايع له قسم سره معتبره ده او امام محمد )رحمه اهلل( وايي: د مشتري 

خبره د قسم سره معتبره ده. 
او خاوند  د ＊３％  تو－ه  په  مثال  د  ترمن＃ اختالف:  مي７ه  او  اړه د ＊３％  په  مهر    ح:  د 
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اختالف په دې خبره راغی، خاوند ويل: چ３ نکاح په شل زره افغان９ مهر سره شوې ده، او 
＊％３ ويل چ３ په د يرش زره افغان９ شوې ده، نو چاچ３ －واهان راوستل د هغه دعوا معتبره ده 
او فيصله به يي په حق ک３ کي８ي. اوکه دواړو －واهان ودرول، د ＊％３ －واهان معتبردي، ＄که 
چ３ ＊％ه زياتوالی ثابتوي، اوکه دواړو －واهان و نه درول، د امام صاحب )رحمه اهلل( په نزد په 
دواړو باندې قسم کول دي، خو نکاح نه فسخ کي８ي، ＄که چ３ د هر يوه قسم د بل دعوا باطله 
ک７ه، نو د نکاح عقد د مهر له نومولو ＇خه پرته باقي پات３ شو، او د مهر نه مسمی کول نکاح 
نه فاسدوي، خو بيعه بيا داس３ نه ده، کله چ３ ثمن مسمی نشي بيع فاسدي８ي، هرکله چ３ د 

نکاح عقد باقي پات３ شو، نو په مهر مثل به حکم ک７ شي لکه چ３ په متن ک３ واضح شو.

يو شا－رد به د خپل ！ول／ي د نورو  زده کونکو سره د مدعي او مدعی عليه د اختالف صورتونه 
شريک ک７ي چ３ ＇و دي او دا دې هم رو＊انه ک７ي چ３ لوم７ی به چاته قسم ورکول کي８ي.

۱- د تحالف معنی بيان ک７ئ.
۲- د ثمن او مبيع３ د اندازې په اړه د اختالف صورت بيان ک７ئ.

۳- د ＊％３ او خاوند ترمن＃ د مهر د اندازې په اړه د اختالف صورت بيان ک７ئ. 
۴- د مبيع３ د ＄ين３ برخ３ د هالکيدو په اړه د اختالف صورت وليکئ
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اوويشتم لوست

د اجارې په اړه د مؤجر او مستأجر اختالف

په تير لوست ک３ مو د بايع او مشتري ترمن＃ اختالف ولوست، په دې درس ک３ د اجير او 
مستآجر تر من＃ اختالف لولو.
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�*åÄå¿Éåß�
� ßÁ>ß²ßÆ� ßÊå̄ßE�> ß»Éåª� àbá̄ ß£á¶=� ß_ åjàªßÆ�>ß«ß¶>ßß��åÄáÉß· ß¢�åaÇ à̄ á£ßá�=� åxá£ßE�åÐ>ß«ÉåJ ái=�ßbá£ßE�>ß«ß·ßJ á]=� áÁåCßÆ�$/%

*åf åQá@ßJ ájàá�=� ß¹áÇß®�Ê åu>ßá�=� å�� à¹áÇß̄á¶=
� àXà· árßÈ�>ßºßÆ� å̧ àQçf·å¶�ßÇ àÃßª� å¹> ßQëf·å¶� àXà· árßÈ�> ß»ßª� åKáÉßFá¶=� å¥>ßJßº� å�� åÁ> ßQáÆçh¶=� ß¬ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ�$0%

* å̧ àQçf·å¶�ßÇ àÃßª�> ß»àß�� àXà· árßÈ�>ßºßÆ�åÌß?áf ß»á·å¶�ßÇ àÃßª�åÐ> ßjë¿·å¶
�ßÇ àÃßª �åÐ> ßjë¿¶=ßÆ � å¹> ßQëf·å¶ � àXà· árßÈ �> ß»ßª �åf ß] áÛ= � ß¤ßº �àÄàJßMßeßÆ � ß¬ß·ßJ á]=ßÆ �> ß» àÂ àb ßUß? � ßL>ßº � áÁåDßª �$1%

�*>»ßÃá¿åº�Êå®>ßFá·å¶
*åÄå¿Éåß�� ß¤ßº� å̧ àQçf·å¶�Êå®>ßFá¶= ßÆ�>ßÃà·áNåº�åÄåE� àhçÃßà��>ßº�åÌß?áf ß»á·å¶� à¤ßªábàÈ�6 ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$2%

*àÄá¿åº�> ß» àÃàF ßjß¾� ßKßFßM�å á�ßºß?áÇçJ¶=� åb ßUß?� ßG ßjß¾�Î ß¢ça=� áÀßºßÆ�$3%

ژباړه
وړاندې  کولو ＇خه  ترالسه  د  عليه  معقود  د  اجاره ک３  په  او مستآجر(  )موجر  کله چ３   )۱(

اختالف وک７ي، نو دواړه به قسم وخوري او اجاره دې ختمه ک７ي. 
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)۲( که د معقود عليه د ترالسه کولو ＇خه وروسته په خپلو ک３ اختالف وک７ي، دواړه به قسم 
نه خوري او د مستآجر قول له قسم سره معتبر دی.

)۳( او که د معقود عليه د ＄ين３ برخ３ د ترالسه کولو ＇خه وروسته يي اختالف وک７، نو دواړه 
به قسم وک７ي او په پات３ برخه ک３ به عقد فسخ شي او په ت５ره ک３ د مستآجر قول معتبر دی.

)۴( کله چ３ ＊％３ او مي７ه د کور د سامان په اړه خپلو ک３ اختالف وک７، نو کوم شيان چ３ 
د س７و وړ وي هغه د مي７ه دي او هغه شيان چ３ د ＊％و وړ وي هغه د ＊％３ دي، او کوم شی 

چ３ د دواړو وړ وي هغه د س７ي کي８ي. 
)۵( که يو له دوی ＇خه م７ شو او وارثانو ي３ له بل )ژوندي( سره اختالف وک７، نو هغه شيان 

چ３ د س７و او ＊％و وړ وي د پات３ )ژوندي( دي. 
)۶( امام ابو يوسف )رحمه اهلل( ويلي: ＊％３ ته به هغه ＇ه ورکول کي８ي چ３ د هغ３ په ＇５ر 

＊％و ته په جه５ز ک３ ورکول کي８ي او پات３ د س７ي دي له قسم سره. 
)۷( چا چ３ د غبر－ونو )ماشومانو( ＇خه د يو د نسب دعوا وک７ه، د دواړو نسب له ده ＇خه 

ثابتي８ي.

شرحه
په اجاره ک３ اختالف: له متن سره سم په اجاره ک３ د اختالف درې صورتونه په الندې ډول 

رو＊انه کي８ي:
لوم７ی صورت: که چيرې اجاره ورکوونکی او په اجاره نيونکي د معقود عليه )منفعت( له 

ترالسه کولو وړاندې په اجورې يا منفعت ک３ اختالف وک７ي، د ب５لگ３ په ډول اجاره نيونکى 
ووايي: يو کروال ډوله مو！ر دې د يوې مياشت３ لپاره په لس زره افغان９ په اجاره راک７ی، خو 

اجاره ورکوونکی ووايي: په پن％لس زره افغان９ م３ په اجاره درک７ی و.
په دې صورت ک３ اجاره فسخ کي８ي او دواړو ته قسم )تحالف( ورکول کي８ي، ＄که چ３ هر 
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يو د بل له خبرې او دعوا منکر او د خپل３ خبرې دعوا کوونکی دی. 
که ＇ه هم د تحالف لپاره د معقود عليه )منفعت( موجوديت ضروري دی خو دلته د اجاره 

شوي عين )مو！ر( موجوديت د منفعت په ＄ای کافي گ２ل کي８ي او تحالف رامن％ته کي８ي.
له  )منفعت(  د معقود عليه  نيونکی  اجاره  په  او  اجاره ورکوونکی  دويم صورت: که چيرې 

کي８ي.  رامن％ته  نه  تحالف  وک７ي،  اختالف  منفعت ک３  يا  اجورې  په  وروسته  کولو  ترالسه 
اصال په دې مسايلو ک３ اجاره په بيع３ قياس ده، ＇رنگه چ３ په بيعه ک３ د تحالف لپاره د 
مب５ع３ شتون ضروري و، نو په اجاره ک３ هم د تحالف لپاره د معقود عليه )منفعت( موجوديت 
ضروري دی او دلته منفعت )له مو！ر ＇خه گ＂ه اخيستل( معدوم شوي، يعن３ له مو！ر ＇خه گ＂ه 
اخيستل عرض دی او عرض نه پات３ ک８５ي، بلک３ له رامن％ته ک５دو وروسته ب５رته معدوم８５ي. 
په دې دليل تحالف نه رامن％ته کي８ي او په اجوره ک３ د اجاره نيونکي خبره له قسم سره معتبره 
ده، ＄که چ３ مقابل لوری د زياتو غو＊تنه کوي او دی منکر دی، او د منکر خبره معتبره 

وي.
در４م صورت: دا دی چ３ د معقود عليه د ＄ين３ برخ３ د ترالسه کولو ＇خه وروسته دواړه 

اختالف وک７ي.
د اجارې په لوست ک３ مو وويل: د اجارې عقد د منافعو په الس ته راتلو سره －ام په －ام رامن％ته 
کي８ي. په دې دليل پورتنی صورت دوه برخ３ لري، هره برخه ي３ جال عقد شم５رل کي８ي او 

جال حکم لري چ３ په الندې ډول دی: 
۱- يوه برخه هغه ده چ３ د منفعت ＄ين３ برخ３ پک３ الس ته راغلي وي، دا برخه يا عقد د 

پورتني دويم صورت په ＇５ر دی او د همغه صورت حکم ورباندې تطبيقي８ي.
۲- د صورت بله برخه هغه ده چ３ منفعت پک３ الس ته نه دی راغلی، دا برخه او عقد د بيان 

شوي لوم７ي صورت په ＇５ر دی او د همغه صورت حکم ورباندې پلی کي８ي.
د کور د سامان په اړه د ＊％３ او م７５ه تر من＃ اختالف: که ＊％ه او م７５ه د کور د سامان په 
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اړه د نکاح په موده يا له طالق وروسته په خپلو ک３ اختالف وک７ي او هر يو ي３ د ملکيت دعوا 
وک７ي، نو کوم شيان چ３ د س７و د استفادې وړ وي لکه پگ７ۍ، ！وپک او داس３ نور، هغه د 

خاوند دي، ＄که ظاهر حالت دا گواهي ورکوي چ３ دا مال به د م７５ه وي. 
همدا راز هغه شيان چ３ د ＊％و د استعمال لپاره وي لکه ！کری، بنگ７ي او داس３ نور، دا شيان 
د ظاهر حالت په بنس د ＊％３ مليکت شم５رل کي８ي، البته دواړه به په دې ډول مالونو باندې 

قسم کوي او خبره ي３ د قسم سره معتبره ده.
هغه شيان چ３ د س７و او ＊％و دواړو د استفادې وړ وي لکه لو＊ي، ＄مکه، بسترې او داس３ 
نور، دا ډول شيان د س７ي ملکيت گ２ل کي８ي، ＄که د کور زيات سامانونه د دود مطابق د س７ي 
وي او هم هغه ته د کور نسبت کي８ي، په مقابل ک３ د ＊％３ د مالکوالي کوم ＄انگ７ی دليل هم 

نشته، نو په دې بنس س７ی ذواليد دی او قسم ده ته متوجه کي８ي.
د ＊％３ يا م７５ه له م７ين３ وروسته اختالف: که م７５ه م７ شي او د م７５ه وارثان د هغه له ＊３％ 

سره د کور په سامانونو دعوا وک７ي، د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل( په نزد هغه سامانونه چ３ د س７و 
او ＊％و دواړو د کارولو وړ وي د ＊％３ په الس ک３ －２ل ک８５ي، او وارثان مدعيان بلل ک８５ي، 
نو دوی به －واهان راولي او که نه ＊％３ ته يمين متوجه کي８ي، ＄که ＊％ه ژوندۍ او ذواليده 

ده، په داس３ حال ک３ چ３ م７５ه م７ دی او م７ی د ذواليدۍ وړتيا نه لري.
امام ابويوسف)رحمه اهلل( د دې دعوا په اړه وايي: د ژوند او مرگ په دواړو صورتونو ک３ به 
＊％３ ته د کور دومره سامان ورکول کي８ي ＇ومره چ３ د نوموړې ＊％３ په ＇５ر د نورو ＊％و 
جهيز وي، ＄که د عام عادت له مخ３ ＊％３ د م７５ه کور ته له ＄ان سره جهيز )د کور سامان( 
راوړي چ３ دا دليل د س７ي د ذواليدۍ له دليل ＇خه قوي دی. البته له جهيز پرته نور سامانونو 
د م７５ه په الس ک３ بلل کي８ي، نو د ده او د وارثانو خبره ي３ له قسم سره پک３ اعتبار لري، دلته 

به لوم７ني بيان شوي اصول تطبيقي８ي.
د غبر－ونو )جوړه ز４８４دلو( ماشومانو ＇خه د يو د نسب دعوا: غبر－وني )توآمين( د يوې 
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مور هغو دوو ماشومانو ته ويل کي８ي چ３ د ز４８４دو په من＃ ک３ ي３ له شپ８و مياشتو کمه فاصله 
وي، ＇رنگه چ３ د توآمينو نطفه په يو ＄ل د مور په رحم ک３ ＄ای نيسي، نو امکان نه لري 
چ３ د جال پلرونو بچيان وگ２ل شي، په دې بنس که ＇وک له توآمينو ＇خه د يوه د نسب دعوا 

وک７ي، د دواړو نسب ور＇خه ثابتي８ي.

زده کوونکي دې د کور د سامانونو په اړه خبرې وک７ي چ３ کوم سامانونه د م７５ه د استعمال وړ، 
کوم په ＊％３ پورې ＄انگ７ي او کوم کوم د دواړو د استعمال وړ گ２ل کي８ي.

۱- د اجارې له عقد ورسته او د هغ３ له عملي کولو مخک３ که په اجاره ک３ اختالف راغی، 
حکم ３４ ＇ه دی؟

 ۲- د اجارې له عملي کولو )د معقود عليه له تسليم( وروسته که د عقد د طرفينو تر من＃ د 
اجر يا منافعو په هکله اختالف راغی حکم ３４ ＇ه دی؟

۳- که ＊％ه او م７５ه د کور پر سامانونو د ملکيت دعوا وک７ي، کوم سامانونه د مي７ه او کوم د 
＊％３ حق －２ل کي８ي؟

۴- که د ＊％３ يا م７５ه وارثان د ＊％３ يا م７５ه سره د کور پر سامانانو اختالف وک７ي، ＇رن／ه 
حل کي８ي؟

۵- توآمين تعريف ک７ئ. 
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اته ويشتم لوست

د شهادت کتاب

د دعوا احکام او د هغ３ د حل او فصل الرې  چارې په تيرو لوستونو ک３ و لوستل شوې، 
اوس د شهادت د کتاب په لوستلو پيل کوو. اسالمي شريعت د شهادت تحمل او اداء ته ډير 
ارز＊ت ورک７ی دی، په سمه تو－ه د شاهدۍ ورکولو حکم ي３ ک７ی او د هغ３ له پ＂ولو＇خه 
ي３ منع ک７ې ده، دا ＄که چ３ د بند－انو د حقونو اثبات او په مجرمينو باندې پريک７ه ډ４ر ＄له 

له همدې الرې کي８ي.

� åL=ßa>ßÃ çn¶=� àH>ßJå²�$-%
*Ê å¢çbàá�=� á¼ àÃßFß¶> ß{�=ßcC�> ßÃà¾> ß»áJå²� á¼ àÃ à£ ßjßÈ� ß×ßÆ�> ßÂ àÕ=ßaß?�ßaÇ àÃ èn¶=�à½ßhá·ßÈ� ãzáfßª�6àÌßa> ßÃ çn¶=�$.%

�àÄç¾ß?� ç×C� à̧ ßváªß?�àá� çj¶=ßÆ�åe>ßÃ á�åáÝ=ßÆ�åá� çj¶=�ß á�ßE� àb åÂ> çn¶=�> ßÃÉåª�àç�ßà��åaÆ àbàá�=� å��àÌßa> ßÃ çn¶=ßÆ�$/%
*� ß±ßf ßi �6 à¹Çà̄ßÈ� ß×ßÆ�� ßd ß]ß? �6 ß¹Çà̄ßÉßª�åÍß®åf çj¶=� å�� å¹>ßá�>åE� ßbßÃ ánßÈ� áÁß?� àGåß�

� ß×ßÆ� å¹> ßQëf¶=� áÀåº�ãÍß£ßEáeß?�> ßÃÉåª�àß�ßJá£àÈ�(>ß¾ëh¶=� å��àÌßa> ßÃ çn¶=�> ßÃá¿åº�6 ßGåI=ßfßº�Îß· ß¢�àÌßa> ßÃ çn¶=ßÆ�$0%
�àÌßa> ßÃ ßm �>ßÃÉåª � à̧ ßFá̄ ßÈ �( åt> ßrå̄á¶=ßÆ �åaÆ àbàá�= �åÍçÉå̄ßFåE �àÌßa> ßÃ çn¶= �> ßÃá¿åºßÆ �*åÐ> ßjë¿¶= �àÌßa> ßÃ ßm �>ßÃÉåª � à̧ ßFá̄ àI

*åÐ> ßjë¿¶=�àÌßa> ßÃ ßm�>ßÃÉåª� à̧ ßFá̄ ßÈ� ß×ßÆ�å á�ß· àQße
� è°ßá�=� ßÁ>ß²�ãÐ=ßÇ ßi�( åÁ>ßIß?ßfáº=ßÆ� ã̧ àQße�áÆß?� åÁ ßØ àQße�åÄÉåª� à̧ ßFá̄ àÈ�( å±Çà̄àá�=� áÀåº� ß́ å¶ßc�ÏßÇ åi�>ßºßÆ�$1%

*åÍçÉ åqßÇá¶=ßÆ�åÍß¶> ß²ßÇá¶=ßÆ� å± ßØ çì¶=ßÆ� å±>ßJß£á¶=ßÆ� å\> ß³ë¿¶=� à̧ áNåº�( æ¹>ßº�ßá� ß¦�áÆß?� â×>ßº
� à¹> ßQëf¶= �åÄáÉß· ß¢ � à¤å· çìßÈ � ß×� æ¤ åuáÇßº � å��åÐ> ßjë¿¶>åE � åHÇàÉ à£á¶=ßÆ �åÌße> ß³ßFá¶= ßÆ �åÌßa ß×åÇá¶= � å�� à̧ ßFá̄ àÈ ßÆ �$2%

*æÌ ßb åU=ßÆ�æÌß?ßfáº=�àÌßa> ßÃ ßm
�åÌßa> ßÃ çn¶=� ß á«ß¶� àb åÂ> çn¶=�åf à²ádßÈ�áß�� áÁåDßª�(åÌßa> ßÃ çn¶=� å á«ß¶ßÆ�åÍß¶= ßbß£á¶=� áÀåº�åÄë· à²� ß́ å¶ßc� å��çbàE� ß×ßÆ�$3%
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*àÄàIßa> ßÃ ßm� á̧ ßFá̄ àI�áß�� àÀç̄ßÉßIß?�áÆß?� à¼ß· á¢ß?�6 ß¹>ß®ßÆ
�( åt> ßrå̄á¶=ßÆ�åaÆ àbàá�=� å�� ç×C� å¼å· ájàá�=�åÍß¶= ßb ß¢�åf åÂ> ß��Îß· ß¢� à¼å²>ßá�=� àf årßJá̄ßÈ�6ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$4%
� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�* á¼ àÃá¿ ß¢� ß¹ß@ ßi� á¼åÃÉåª� à¼ árßá�=� ßÀß£ ß{� áÁåDßª�(åaÇ àÃ èn¶=� áÀ ß¢� à¹ß@ ájßÈ�àÄç¾åDßª

*åÍßÉå¾ ßØß£á¶=ßÆ�ëf ëj¶=� å�� á¼ àÃá¿ ß¢� ß¹ß@ ájßÈ� áÁß?� çbàE
6å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢� àb åÂ> çn¶=�àÄà· ç» ßVßJßÈ�>ßºßÆ�$5%

�åe=ßfá®åáÝ=ßÆ � å\> ß³ë¿¶=ßÆ �åÌße> ßQåáÝ=ßÆ � å¤áÉßFá¶= � à̧ áNåº �(åÄ åjá«ß¿åE �àÄ à» á³ àU � àKàFáNßÈ �>ßº �6> ß» àÂ àb ßUß? �$=% � � � � �
�(åÄåE� ßbßÃ ánßÈ� áÁß?�àÄß£ åißÆ�(àÅAße�áÆß?� àb åÂ> çn¶=� ß́ å¶ßc� ß¤åß��=ßcåDßª�(å�¼å²>ßá�=�å�¼ á³ àUßÆ� å̧ áJß̄á¶= ßÆ� åG árß§á¶=ßÆ

*Êå¾ßbßÃ ámß?� à¹Çà̄ßÈ� ß×ßÆ� ß¥>ßE�àÄç¾ß?� àbßÃ ámß?�6 à¹Çà̄ßÈßÆ�(åÄáÉß· ß¢�ábßÃ ánàÈ�áß�� áÁåCßÆ
�= âb åÂ> ßm� ß¤åß��=ßcåDßª�(åÌßa> ßÃ çn¶=�Îß· ß¢�åÌßa> ßÃ çn¶=� à̧ áNåº�(åÄ åjá«ß¿åE�àÄ à» á³ àU� àKàFáNßÈ� ß×�>ßº�àÄá¿åºßÆ�$H%����

*àÅ ßbåÃ ánàÈ� áÁß?� ç×C�åÄåIßa> ßÃ ßm�Îß· ß¢�ßbßÃ ánßÈ� áÁß?�àÄß¶�áhàß��áß��æÐ áÊ ßnåE� àbßÃ ánßÈ
�( ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�ßbßÃ ánßÈ� áÁß?� ß¤åº> çj¶=� á¤ ßjßÈ�áß��(åÄåIßa> ßÃ ßm�Îß· ß¢�=âb åÂ> ßm� àbåÃ ánàÈ�àÄß£åß��áÇß¶� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�$-,%

�*ßÌßa> ßÃ çn¶=�ßfç²ßdßJßÈ� áÁß?� ç×C�ßbßÃ ánßÈ� áÁß?�àÄ çì ß]�Ïß?ße�=ßcC� åb åÂ> çn·å¶� ȩ̀ åß�� ß×ßÆ

ژباړه 
)١( د شهادت کتاب

)۲( شاهدي ورکول فرض دي، په شاهدانو ي３ اداء کول الزم دي او کله چ３ له دوی ＇خه 
مدعي غو＊تنه وک７ي، نشي کوالی چ３ شاهدي پ＂ه ک７ي.

)۳( د حدودو په شهادت ک３ شاهد )په مجرمانو(د پردې اچولو او ＊کاره کولو ترمن＃ اختيار 
لري، خو پ＂ول ي３ غوره دي، م／ر واجب دي چ３ په غال ک３ په مال شاهدي ووايي: داس３ 

)شاهدي( به واي３ چ３ دا ي３ اخيستی دی او نه  به وايي چ３ دا ي３ غال ک７ی دی.
)۴( شهادت مراتب لري: له هغ３ جمل３ نه په زنا شاهدي ده، چ３ له س７و ＇خه پک３ ＇لور 
تنه معتبر دي او  په دې ک３ د ＊％و شاهدي نه قبلي８ي او بله د هغ３ جمل３ نه په نورو حدودو او 
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قصاص شاهدي ده، پدې ک３ د دوو س７و شاهدي قبلي８ي او د ＊％و －واهي پک３ نه قبلي８ي. 
)۵( او له دې پرته په نورو حقونوک３ د دوو س７و او يا يو س７ی  او دوو ＊％و شاهدي منل کي８ي، 

که دغه  حق مال او يا پرته له مال ＇خه  نور ＇ه وي، لکه نکاح، طالق، وکالت او وصيت. 
)۶( په اوالد پيدا کيدو، بکارت او د ＊％و د عيبونو په هکله چ３ په هغه ＄ای ک３ وي چ３ 

س７ي ي３ ليدالی نشي، پدې ک３ د يوې ＊％３ شاهدي قبلي８ي. 
)۷( او پدې ！ولوک３ عدالت او د شهادت لفظ ضروري دی، که شاهد د شاهدۍ لفظ اداء نه 

ک７ي، او ووايي: پوهي８م، او باور لرم نو شاهدي ي３ نه  قبلي８ي. 
اکتفا  په ظاهري عدالت  د مسلمان  )قاضي(به  وايي: حاکم  اهلل(  )رحمه  ابو حنيفه  امام   )۸(
کوي، م／ر په حدودو  او قصاص ک３ به داس３ نه کوي، قاضي به د شاهدانو  )د عدالت( پو＊تنه 
کوي، خو که خصم )مقابل جانب( ورباندې جرحه وک７ي )غير عادل ３４ و－２ي( نو قاضي به  
د هغوی په هکله پو＊تنه  کوي. ابو يوسف او محمد)رحمهمااهلل( وايي: دا  ضروري ده چ３  

په  پ＂ه  او ＊کاره  به د هغوی په هکله  پو＊تنه کوي.
)۹( هغه  ＇ه  چ３ شاهد ي３ تحمل کوي په  دوه ډوله دي:

   )ا( يو هغه ＇ه دي چ３ حکم ي３ پخپله ثابتي８ي، لکه: بيع، اقرار،غصب،قتل او د قاضي 
پرې  شاهدي  کوالی شي چ３  وليدل،  ي３  يا  او  واوريدل  شيان  دا  شاهد  نوکله چ３  حکم، 
ورک７ي، که  ＇ه هم شاهد ورباندې ونه －ر＄ول شي. وايي به: ددې شاهدي ورکوم  چ３ داي３ 

خرڅ ک７ او نه به واي３ چ３ زه ي３ شاهد －ر＄ولی يم.  
  )ب( او ＄ينی هغه ＇ه دي چ３ حکم ي３ پخپله نه ثابتي８ي، لکه په شاهدۍ باندې شاهدي. 
که له يو شاهد نه  يي واوريدل چ３ په يو شي ي３ شاهدي ويله، دده  لپاره جايز نه  دي چ３ د 

هغه  په  شاهدۍ  شاهدي ووايي، م／ر دا چ３ شاهد يي و－ر＄وي.
)۱۰(  او همدا راز که  چيرته  يي واوريدل  چ３ يو ＇وک بل شخص په خپل شهادت شاهد 
نيسي، اوريدونکي ته روا نه ده چ３ دی )هم( په هغه شاهدي ورک７ي او شاهد ته روا نه ده چ３ 
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د خپل ليک په  ليدلو شاهدي  ووايي، م／ر  هغه مهال چ３ خپل شهادت ور په ياد شي. 

شرحه
د شهادت  تعريف:   شهادت په لغت ک３ پريکنده خبرې ته وايي، او د شريعت په اصطالح 

ک３ د قضا په مجلس ک３ د اشهد په لفظ سره په حق باندې له اخبار＇خه عبارت دی. 
د شهادت  حکم:  د شهادت په موجب پر قاضي  حکم کول واجب دي، د بندگانو په حقونو 

ک３ ي３ اداء پر شاهدانو فرض ده او پ＂ول ي３ جواز نه لري.
َهَداء إَِذا َما ُدُعوْا( )البقرة: ۲۸۲( ژباړه: شاهدان  دليل ي３ د اهلل تعالی دا قول دی:) َوالَ يَْأَب الشُّ
به انکار نه کوي کله چ３ شاهدۍ ورکولو ته ور وغو＊تل شي. اهلل تعالی فرمايي:) َوالَ تَْكُتُموْا 
او چا چ３  پ＂وئ  مه  شاهدي  او  ژباړه:  )البقرة: ۲۸۳(  قَْلُبُه(  آثٌِم  فَإِنَُّه  يَْكُتْمَها  َوَمن  َهاَدةَ  الشَّ

شاهدي پ＂ه ک７ه په يقيني تو－ه چ３ زړه يي －نه／ار دى.
د شهادت ارکان او شرطونه: شهادت يو رکن لري چ３ هغه د آشهد لفظ دی. او شرطونه 

ي３ شپ８ دي:
۱ـ کامل عقل  ۲ـ حريت  ۳ـ اسالم  ۴ـ عدالت ۵ـ  ضبط ۶ ـ واليت 

د شهادت مراتب: د شهادت مراتب ＇لور دي.

١_ په زنا باندې شاهدي: په دې ک３ د ＇لورو نارينه －واهانو شاهدي معتبره ده، اهلل تعالی 

$ )النساء: ۱۵( ژباړه: نو له تاس３ نه ورباندې ＇لور  á¼ à³¿ëº�âÍ£ßEáeß?� çÀåÃáÉß· ß¢�á=Æ àbåÃ ánßJ ái>ßª% :فرمايي
تنه شاهدان ونيسئ.

تنو س７و شاهدي  دوو   د  ک３  په دې  او قصاص ک３ شاهدي:  نورو حدودو  پات３  په   _۲
قبلي８ي.

يا يو س７ی او  له دې نه پرته په نورو حقوقو ک３ شاهدي: په دې ک３ د دوه س７و او   _۳
فرمايي:  تعالی  اهلل  وصيت،  او  وکالت  نکاح، طالق،  لکه   کي８ي،  منل  شاهدي  دوه ＊％و 
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� ßÁáÇ ßuáfßI� áÀçå�� åÁ>ßIß?ßfáº=ßÆ� ã̧ àQßfßª�å á�ß· àQße�>ß¾Ç à³ßÈ�áß�� áÁåDßª� á¼ à³å¶> ßQåe� áÀåº� åÀáÈßbÉåÃ ßm�=Æ àbåÃ ánßJ ái=ßÆ%
=åÐ$ )البقرة:۲۸۲( ژباړه: او تاسو له خپلو ＇خه دوه تنه س７ي －واهان ونيسی او که  ßbßÃ èn¶=� ßÀåº

دوه نارينه نه وي نو يو نر او دوه ＊％３، له هغو －واهانو ＇خه چ３ تاسو ３４ وړ －２ی.
۴ـ  په  هغه  ＇ه  باندې －واهي چ３ نارينه  پرې نه  خبري８ي، لکه  والدت، بکارت او ＊％ينه 

عيوب چ３ س７ي يي نشي ليدالی. په دې ک３ د يوې ＊％３ شاهدي هم بسنه کوي. 
په دې ！ولو ک３ د شاهدانو عدالت ضروري دی. امام  ابو يوسف )رحمه اهلل( وايي: د هغه فاسق 

شاهدي هم قبلي８ي چ３ په خلکو ک３ مخور او د س７يتوب خاوند وي.

 زده کونکي دې د شهادت د تحمل او ادا  ء په اړه خپلو ک３ پو＊تن３ وک７ي. چ３ اداء او تحمل 
＇ه ته وايي ؟ او د شهادت د اهميت په اړه دې دوه أيتونه وژباړئ.

۱ـ  شهادت د لغت او شرع３ له مخ３ تعريف ک７ئ ؟
۲ـ  د امام ابوحنيفه او ابو يوسف )رحمهمااهلل (ترمن＃ د شاهد د عدالت په اړه اختالف واضح 

ک７ئ.
۳ـ  شهادت ＇و مراتب لري په هره مرتبه ک３ د شاهدانو نصاب واضح ک７ئ ؟

۴ـ  د شاهد لخوا د شهادت تحمل په ＇و ډوله دی ؟
۵ـ  د شهادت لفظ او د قضا په مجلس ک３ يي وجود ＇ه حکم لري؟
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نهه ويشتم لوست

د شهادت قبليدل او نه قبليدل

�àÌßa> ßÃ ßm� ß×ßÆ�( ßH>ßI� áÁåCßÆ� åádß̄á¶=� å��åaÆ àbáßá�=� ß×ßÆ�( åµÇà· á»ßá�=� ß×ßÆ�(Î ß»á¢ßáÙ=�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�$-%
*åÅåa= ßb áQß?ßÆ�åÄáÈßÇßEßåÙ�åbß¶ßÇá¶=�àÌßa> ßÃ ßm� ß×ßÆ�åÅ åbß¶ßÆ�åbß¶ßÆßÆ�(åÅ åbß¶ßÇå¶� åbå¶=ßÇá¶=

*åf ß] áÜå¶�å á� ßQáÆçh¶=� åb ßUß?�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�$.%
*> ß»åÃåJß²åf ßm� áÀåº�ßÇ àÂ�> ß»Éåª�åÄ å³Èåf ßnå¶� ǻ Èåf çn¶=�àÌßa> ßÃ ßm� ß×ßÆ�$/%

�*æÄ ë» ß¢ßÆ�åÄÉ å]ßåÙ� å̧ àQçf¶=�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI ßÆ�$0%
� áÀßº� ß×ßÆ�(åÇáÃç·¶=�Îß· ß¢� åHáf èn¶=� åÀåºábàº� ß×ßÆ�(æÍßÉë¿ ß§àº� ß×ßÆ�(æÍ ßVåÑ>ß¾� ß×ßÆ�( æOç¿ßà��àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�$1%
� à°ç·ß£ßJßÈ� å�ç¶=�åfåÑ>ßF ß³á¶=� åH=ßÇáEß?� áÀåº�>âE>ßE�ÊåIá@ßÈ� áÀßº� ß×ßÆ�( ål>ç¿·å¶� ë�ß§àÈ� áÀßº� ß×ßÆ�(åeÇàFá¿ èì¶>åE� àGß£á·ßÈ
�( åSá¾ßf áì ën¶=ßÆ�åaáfç¿¶>åE�åfåº>ß̄àá�=� ß×ßÆ�(>ßEëf¶=� å̧ å²A� ß×ßÆ�(æe=ßgC�åá�ß§åE�ß½> ç»ßá�=� à̧ à]ábßÈ� áÀßº� ß×ßÆ�( èbßá�=�>ßÃåE

*åå�> çr¶=� å¬ß· çj¶=� çG ßi�àfåÃ á�àÈ� áÀßº�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�(ßÍ ßVßFá̄ßJ ájàá�=� ß¹>ß£áªßáÙ=� à̧ ß£á«ßÈ� áÀßº� ß×ßÆ
�*ßÍçÉåE> çìßá�=� ç×C�åÐ=ßÇ áÂßáÙ=� å̧ áÂß?�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI ßÆ�$2%

* á¼ àÃà·ß·åº� áKß«ß·ßJ á]=� áÁåCßÆ� åxá£ßE�Îß· ß¢� á¼åÃ åvá£ßE�åÍçºëd¶=� å̧ áÂß?�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI ßÆ�$3%
* ëÊëºëd¶=�Îß· ß¢� ëÊåEáfßá�=�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�$4%

� áKß·åFà® �ßfåÑ>ßF ß³á¶= � àGå¿ßJáß� � áÀçå� � à̧ àQçf¶=ßÆ � åL>ßÒëÉ çj¶= � áÀåº � ßGß· á¦ß? � àL>ß¿ ßjßá�= � áKß¾> ß² � áÁåCßÆ �$5%
�*æÍßÉ årá£ßå��çß�ß?� áÁåCßÆ�àÄàIßa> ßÃ ßm

�*ãÌßhåÑ> ßQ�ÎßNá¿àá�=�àÌßa> ßÃ ßmßÆ�>ß¾ëh¶=� åbß¶ßÆßÆ� ëÊ årßá�=ßÆ� å¬ß·á®ßáÙ=�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI ßÆ�$-,%
* á̧ ßFá̄ àI�áß��>ßÃáJß«ß¶> ß]� áÁåCßÆ� áKß·åFà®�ÏßÇ á¢çb¶=�àÌßa> ßÃ çn¶=� åKß̄ßª=ßÆ�=ßcåC ßÆ�$--%

� àf ß] áÛ=ßÆ � æ¬á¶ß@åE �> ß» àÂ àb ßUß? �ßbåÃ ßm� áÁåDßª �(Îß¿á£ßá�=ßÆ � å á«ç·¶= � å�� åÀáÈßb åÂ> çn¶= � à±>ß«ëI= �àß�ßJá£àÈßÆ �$-.%
� áÁåDßª�* å¬á¶ßáÙ>åE� à̧ ßFá̄ àI�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�> ß» àÃàIßa> ßÃ ßm� á̧ ßFá̄ àI�áß��(å á�ß«á¶ß@åE
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� áKß·åFà® �æÍßÑ> å» ßjáß�ßÆ�>â«á¶ß? �Ê å¢çbßÈ �Ê å¢çbàá�=ßÆ �(æÍßÑ> å» åjáß�ßÆ� æ¬á¶ß@åE � àf ß] áÛ=ßÆ� æ¬á¶ß@åE �> ß» àÂ àb ßUß? � ßbåÃ ßm
�àÄàIßa> ßÃ ßm� áKß·åFà® �(æÍßÑ> å» ßjáß��>ßÃá¿åº �àÅ> ßvß® �6> ß» àÂ àb ßUß= � ß¹>ß®ßÆ � æ¬á¶ß@åE �= ßbåÃ ßm�=ßcåC ßÆ �* æ¬á¶ß@åE �àÌßa> ßÃ çn¶=
�ßbßÃ ánßÈ� ß×� áÁß?� ß́ å¶ßc� ß¼å· ß¢�=ßcC� åb åÂ> çn·å¶�Êå§ßFá¿ßÈßÆ�* àf ß]A�àÄß£ßº�ßbßÃ ánßÈ� áÁß?� ç×C�Äà¶áÇß®� á̧ ßFá̄ àÈ�áß�ßÆ�( æ¬á¶ß@åE

�*æÍßÑ> å» ßjáß�� ßxßFß®�àÄç¾ß?�Ê å¢çbàá�=�çfå̄ àÈ�ÎçJ ßU� æ¬á¶ß@åE
�åf áVç¿¶=�ß½áÇßÈ�àÄß·ßJß®�àÄç¾ß?� åÁ=ßf ß]A�ßbåÃ ßmßÆ�(ßÍ ç³ßå��åf áVç¿¶=�ß½áÇßÈ�= âbáÈßg� ß̧ ßJß®�àÄä¾ß?� åÁ=ßb åÂ> ßm�ßbåÃ ßm�=ßcåC ßÆ�$-/%
� ç¼àM�> ßÃåE�Î ßvß®ßÆ�> ß» àÂ=b ãUC� ãKß̄ßF ßi� ãÁDßª�(å á�ßIßa>ßÃ çn¶=� á̧ ßFá̄ ßÈ�áß�� å¼å²>ßá�=�ßbá¿ å¢�=Ç à£ ß»ßJ áQ=ßÆ�åÍßªÇ à³á¶>åE

* ã̧ ßFã̄ àI�ãß��Ïßf ã]àÙ=� ãLßf ßv ßU
* ß́ å¶ ßdåE� à¼ à³áß�� ß×ßÆ� æÊá«ß¾� ß×ßÆ� æ\áf ßQ�Îß· ß¢�ßÌßa> ßÃ çn¶=�Ê åu>ß̄á¶=� à¤ ß» ájßÈ� ß×ßÆ�$-0%

� ß¹Ç à]èb¶=ßÆ� ß\> ß³ë¿¶=ßÆ� ßLáÇßá�=ßÆ� ßG ßjç¿¶=� ç×C�àÄá¿åÈ> ß£àÈ�áß��æÐ áÊ ßnåE�ßbßÃ ánßÈ� áÁß?� åb åÂ> çn·å¶� àgÇàß�� ß×ßÆ�$-1%
�*åÄåE� à°åNßÈ� áÀßº�>ßÃåE�àÅßß� á]ß?�=ßcC�åÐ>ßÉ ámßáÙ=�åÅ ådßÃåE�ßbßÃ ánßÈ� áÁß?�àÄ à£ ßjßÈ�àÄç¾åDßª�Ê åu>ß̄á¶=�ßÍßÈ ß×åÆßÆ

ژباړه:
)۱( د ړانده او غالم شهادت نه قبلي８ي او نه  په  قذف ک３ د حد شوي ا－ر که توبه ي３ هم 
ويستل３ وي. د پالر شهادت د خپل زوی او لمسي لپاره نه قبلي８ي او نه د زوی شاهدي د خپل 

مور، پالر او نيکونو لپاره. 
)۲( د م７５ه شاهدي د خپل３ ميرمن３ او د ميرمن３ －واهي د خپل م７５ه په حق ک３ نه قبلي８ي. 

)۳( او د يو شريک －واهي دخپل شريک لپاره په هغه ＇ه ک３ نه قبلي８ي چ３ د دوی په شرکت 
پورې اړوند وي.

)۴( د يو چا شاهدي د خپل ورور او اکا لپاره قبلي８ي. 
)۵( د مخنث، په م７و د اجرتي ژړا کونک３ ＊％３، سندر غاړې، د لهو په مجلسونو ک３ د 
شراب ＇＋وونکی، د  طنبور وهونکي، خلکو ته د سندرو ويونکي، د هغه چا چ３ د داس３ 
کبيره －ناهونو مرتکب کي８ي چ３ حد سره ت７او لري، د  ب３ پرتو－ه )بربن６( حمام ته ننوتونکي، 
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د سود خور، په نرد او شطرنج  باندې د قمار باز )جوار－ر(، او د سپکو افعالو سرته رسونکي 
－واهي نه قبلي８ي، همدارن／ه د هغه چا －واهي هم نه قبلي８ي چ３ په ＊کاره سلف صالحينو 

ته بدې ردې واي３.
)۶( له خطابيه ډل３ پرته د نورو هوا او هوس خاوندانو )له اهل سنت او جماعت ＇خه پرته 

نورې مذهبي ډل３ لکه: خوارج، معتزله او نورو( －واهي قبلي８ي. 
)۷( د ذميانو خپلوک３ په يو بل باندې شاهدي منل کي８ي، ا－رکه د دوی دينونه سره جال وي. 

)۸( د جن／ي کافر －واهي په ذمي باندې نه قبلي８ي.
)۹( که د يوچا نيک９ په  بديو غالب３ وې، خو له کبيره －ناهونو ＇خه ي３ ډډه کوله، شاهدي ي３ 

قبلي８ي، ا－رکه  واړه －ناهونه ترې صادري８ی.
)۱۰( د نا سنته، خصي او ولد زنا )حرامي( －واهي منل کي８ي، د خنثی شاهدي قبلي８ي. 

نه  وي،  مخالف  ورسره  اوکه  قبلي８ي،  وي،  موافق  سره  دعوا  له  شهادت  چ３  کله   )۱۱(
قبلي８ي.

)۱۲( د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل( په نزد په لفظ او معنا ک３ د دوو －واهانو اتفاق معتبر دی، که 
يوه  په  زرو －واهي وويله  او بل په  دوه  زرو، نو شاهدي ３４ نه قبلي８ي. ابو يوسف او محمد 
)رحمهما اهلل( وايي: دا －واهي په زرو ک３ قبلي８ي. که  يوه د زرو او بل د يونيم  زرو شاهدي 
وويله  او مدعي دعوا د يونيم زرو کوله  په  زرو ي３ －واهي قبلي８ي او کله چ３ يو د زرو －واهي 
ورک７ي او بل ووايي: پن％ه سوه ي３ اداء ک７ې دي، نو د زرو لپاره يي －واهي منل کي８ي او دا 
خبره به ي３ نه اوريدل کي８ي چ３ ده اداء  ک７ي دي،  م／ر دا چ３ يو تن  بل )په اداء کولو( ورسره 
شاهدي ووايي او د شاهد لپاره پکار دي چ３ کله پدې پوه وي )چ３ پن％ه سوه ３４ بيرته ورک７ې( 

چي －واهي په زرو ونه وايي، تر＇و چ３  مدعي اقرار وک７ي چ３ ما پن％ه سوه اخستي دي.
)۱۳( او کله چ３ دوه کسانو شاهدي وويله چ３ ده زيد د لوی اختر په ورځ په مکه ک３ وواژه 
او  دوو تنو نورو －واهي وويله چ３ هغه د لوی اختر په ورځ په کوفه ک３ وواژه او د حاکم په 
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وړاندې)په يو وخت ک３( را جمع شول، د دواړو －واهي به نه قبلوي، که د دوی نه يوه )ډله( 
ي３ مخک３ شوه، او قاضي حکم پرې وک７، بيا دا بله )ډله( د －واهانو حاضره شوه، )د دويم３ 

ډل３ －واهي( نه قبلي８ي. 
)۱۴( قاضي به د چا په تورولو )چ３ د مدعي په －واهانو باندې د فسق تور ول／وي( او په نفی 

)چ３ داس３ نه دی( باندې －واهي نه اوري او په دې باندې به فيصله هم نه کوي.
)۱۵( په نا ليدلي شي باندې د شاهد لپاره －واهي ورکول جايز نه دي، م／ر په نسب، مرګ، 
نکاح، دخول او د قاضي په  واليت )له نه ليدلو سره سره( په هغه صورت ک３ －واهي ورکول 

ورته روا دي چ３ داس３ ＇وک ورته پرې خبر ورک７ي چ３ دی ３４ په صدق باوري وي.

شرحه 
د شهادت د نه قبليدو الملونه

د قدوري د متن د تفصيل له مخ３ د شهادت د نه قبليدو الملونه په الندې ډول دي:
۱- د هغه چا شاهدي نه قبلي８ي چي د شهادت په موضوع باندې په علم راوستو ک３ ３４ ستونزه 

وي، لکه ړوند، ＄که دی د خپل معذرت له کبله په پوره تو－ه په پي＋ه علم نشی راوستلی.
۲- د هغه چا شاهدي نه قبلي８ي چ３ په اهليت ک３ ３４ نقصان وي، لکه مر３４، او همداراز د 

کافر شاهدي پر مسلمان باندې نه قبلي８ي.
۳- د هغه چا شاهدي نه قبلي８ي چ３ د مشهود به موضوع د اثبات －＂ه ده ته ور－ر＄ي، لکه د 

اصولو، فروعو، زوج، او په شريک مال ک３ د شريک لپاره －واهي.
۴- د ＊کاره فاسق －واهي نه قبلي８ي، ＄که چ３ د هغه وينا باوري نه وي، د دروغو احتمال په 
ک３ زيات وي، لکه په قذف ک３ محدود، په شرابو روږدی )معتاد(، زناکار او نور فاسقان چ３ 

فسق ３４ ＇ر－ند وي.
۵- د سپک س７ي －واهي هم نه منل کي８ي، ＄که دی له دروغو ويلو ＇خه د درن＋ت او مروت 
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د نه رعايت له کبله، ډډه نه کوي، لکه د سپو او مرغانو جن／وونکي، بربن６ لمبيدونکي، د 
عرف او دود په اعتبار د نورو سپکو چارو سر ته رسوونکي خلک.

رابدليدای شي، کيدای شي  بدليدای  بدلون  په  او عرف  د دود  ！ولن３  د  سپکوونک３ چارې 
＄ين３ کسبونه په پخوا زمانو ک３ سپک３ چارې －２ل شوې وي، خو اوس خلک د هغو کاسبانو 
ته په سپکه ستر－ه نه －وري، او يا د دې په خالف کيدای شي ＄ين３ کسبونه به پخوا سپک 
نه －２ل کيدل، اوس به سپک －２ل کي８ي، نو د شهادت د قبول او نه قبول حکم هم د دود له 

بدلون سره بدلي８ي.

زده کوونکي دې په خپله ډله)－روپ( ک３ د هغو چارو لست وليکي، چ３ د اوسني دود پر 
بنس ３４ سرته رسوونکي سپکوالي ته منسوبي８ي.

  د －واهانو اتفاق او اختالف: امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( په لفظ او معنی ک３ د دوو－واهانو 

اتفاق شرط －２ي. او)ابو يوسف او محمد( )رحمهمااهلل( يوازې په معنی ک３ اتفاق شرط －２ي، 
نو که يوه شاهد د زرو او بل د دوه زرو －واهي ورک７ه، په زرو باندې دواړه په معنا ک３ اتفاق سره 
لري خو په لفظ ک３ ３４ اختالف دی، نو د امام صاحب په نزد ３４ －واهي نه منل کي８ي او د 
صاحبينو په نزد په زرو باندي منل کي８ي، او په پاتی يو زر باندي د شاهدی نصاب نه پوره کي８ي، 

نو په هغه شاهدي نه منل کي８ي.
يادونه:  په کوم ＇يز باندې چ３ د ليدلو او کتلو له الرې علم حاصل نشي په هغي باندې －واهي 

ورکول په اجماع سره جايز نه دي. خو په يو ＇و مسايلو ک３ پرته  له  ليدلو هم －واهي ورکول 
صحيح دي، هغه مسايل دا دي.

۱- نسب ۲- مرګ  ۳- نکاح  ۴- دخول )واده او يو＄ای کيدل(  ۵-  د قاضي په واکمني 
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او صالحيت)چ３ دی په فالني وخت ک３ برحال قاضي و( ۶-  عتق  ۷-  والء  ۸-  مهر  
۹-  وقف

زده کوونکي دې د استاذ په مرسته د پورتنيو نهو مسآلو لپاره صورتونه جوړ ک７ي.

۱-  د سود خور د م７زانو  او د چر－انو جن／وونکي شهادت ول３ نه قبلي８ي ؟
۲-  د －واهانو د اتفاق او اختالف په اړه مذاهب بيان ک７ئ.

۳-  د پالر －واهي د اوالد، او د اوالد －واهي د پالر لپاره ＇ه حکم لري ؟
۴-  د ورور او اکا لپاره －واهي جايزه ده او که نه ؟

۵-  عادل －واه چاته  وايي؟
۶-  د حربي شهادت  په  ذمي باندې  جايز دی او که نه؟
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د４رشم لوست

په شهادت باندې شهادت

�åaÆ àbàá�=� å�� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�åÍßÃáF èn¶>åE� à�à̄ ájßÈ� ß×� ú° ßU� ȩ̈ à²� å��ãÌßhåÑ> ßQ�åÌßa> ßÃ çn¶=�Îß· ß¢�àÌßa> ßÃ çn¶=ßÆ�$-%
* åt> ßrå̄á¶=ßÆ
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�*ßÌßa>ßÈëh¶=�>ß¿ å» ßu�(> ß£ ßQße� ç¼àM� å̧ áNåá�=�åfáÃßº� áÀåº�ßfßNá²ß@åE�= ßbåÃ ßm� áÁåCßÆ�(>ß¿ ß» ávßÈ
� áÀåº� ç̧ ß®ß@åE�= ßbåÃ ßm� áÁåCßÆ�(>ß¿ ß» ávßÈ�áß��> ß£ ßQße� ç¼àM�(ßfßNá²ß?�áÆß?�Í ß»Éå̄á¶=� å̧ áNåå�� æ¤áÉßFåE�= ßbåÃ ßm� áÁåCßÆ�$-3%

* ßÁ> ßrá̄è¿¶=�>ß¿ å» ßu�(åÍ ß»Éå̄á¶=
� ß¬ árå¾�>ß¿ å» ßu�(> ß£ ßQße� ç¼àM�> ßÃåE� å¹Ç à]èb¶=� ß̧ áFß®�àÄßIß?ßfáº=� ß°ç· ß{�àÄç¾ß?� æ̧ àQße�Îß· ß¢�= ßbåÃ ßm� áÁåCßÆ�$-4%

�*>ß¿ ß» ávßÈ�áß�� å¹Ç à]èb¶=�ßbá£ßE� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(åfáÃßá�=
*> ß» àÃá¿åº� èsßJá̄ àÈ� ß×ßÆ�ßÍßÈëb¶=�>ß¿ å» ßu�( å̧ áJß̄á¶=� ßbá£ßE�> ß£ ßQße� ç¼àM� æt> ßrå̄åE�= ßbåÃ ßm� áÁåCßÆ�$-5%

�ßaÇ àÃ àm�ábåÃ ánà¾�áß��6=Çà¶>ß®ßÆ� å̧ áqßáÙ=�àaÇ àÃ àm� ß¤ ßQße� áÁåCßÆ�(=Çà¿ å» ßu� å¥áfß«á¶=�àaÇ àÃ àm� ß¤ ßQße�=ßcåC ßÆ�$.,%
� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�=Çà¿ å» ßu�>ß¿ áìå· ß¦ßÆ� á¼ àÂ>ß¾ábßÃ ámß?�6=Çà¶>ß®� áÁåCßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� ßÁ> ß» ßu� ßØßª�>ß¿åIßa> ßÃ ßm�Îß· ß¢� å¥áfß«á¶=

�* ß́ å¶ßc� ß�C� áKß«ßJá·àÈ�áß�� á¼åÃåIßa> ßÃ ßm� å��=Ç àìå· ß¦�áÆß?� å̧ áqßáÙ=�àaÇ àÃ àm� ßHßdß²�6 å¥áfß«á¶=�àaÇ àÃ àm
*=Çà¿ ß» ávßÈ�áß��( åÁ> ßr áUåáÝ=�àaÇ àÃ àm� ß¤ ßQßfßª�( åÁ> ßr áUåáÝ>åE� åÁ=ßb åÂ> ßmßÆ�(>ß¾ëh¶>åE�ãÍß£ßEáeß?� ßbåÃ ßm� áÁåCßÆ�$.-%
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*=Çà¿ å» ßu�åÍßÉ å²áhçJ¶=� áÀ ß¢� ßÁÇè²ßhàá�=� ß¤ ßQße�=ßcåC ßÆ�$..%
�Îß· ß¢� àÁ> ß» çv¶>ßª�=Ç à£ ßQße� ç¼àM� å�áf çn¶=�åaÇ àQàÇåE� åÁ=ßb åÂ> ßmßÆ�å�å»ßÉá¶>åE� åÁ=ßb åÂ> ßm�ßbåÃ ßm�=ßcåC ßÆ�$./%

*âÍ çq> ß]�å�å»ßÉá¶=�åaÇ àÃ àm

ژباړه:
)۱( هر حق چ３ په شبهه نه ساقطي８ي په هغه ک３ په شهادت باندې شهادت جايز  دی، او په 

حدودو او قصاص ک３ جايز نه دی. 
)۲( د دوو شاهدانو －واهي د دوو شاهدانو په －واهي جايزه ده، د يوه شهادت د يوه په شهادت 

نه قبلي８ي.
)۳( د －واه نيولو طريقه دا ده، چ３ اصلي شاهد فرعي شاهد ته ووايي: زما په شاهدۍ －واه شه، 
زه －واهي ورکوم چ３ فالنی د فالني زوی زما په وړاندې  په  دومره ＇ه اقرار وک７ او زه ي３ په 

＄ان شاهد ونيولم. که دا ي３ و نه  ويل چ３  زه  ي３ په ＄ان شاهد ونيولم، هم جايز ده.  
)۴( فرعی شاهد به د )شاهدی( د اداء کولو په  وخت ک３ وايي: زه د دې خبرې －واهي ورکوم 
چ３ فالني د فالني زوی، زه په خپله －واه９ شاهد ک７م چ３ دی شاهدي ورکوي چ３ فالني 
د ده په  وړاندې په  دومره ＇ه باندې اقرار وک７ او راته يي وويل: چ３  زما په همدې －واه９ 

باندې －واهي ورک７ه.  
)۵( د فرعي شاهدانو شاهدي نه قبلي８ي  م／ر هغه مهال چ３ اصلي شاهدان م７ه شي او يا د 
دريو ور＄و د سفر په اندازه په سفر غايب شي او يا په داس３ ناروغ９ اخته شي چ３ له  امله ي３ 

د حاکم مجلس ته حاضريدای نشي. 
)۶( که اصلي شاهدانو فرعي شاهدان عادالن و－２ل، نو جايزه ده، او که له تعديل ＇خه ي３ 
چپ پاته شول بيا هم جايزه ده، او قاضي به د دوی حال －وري )چ３ عادالن دي او که نه؟(.       
نه  شهادت  شاهدانو  فرعي  د  بيا  نو  وک７،  انکار  ＇خه  شاهدۍ  له  شاهدانو  اصلي  که    )۷(

قبلي８ي. 
)۸( د درواغجن شاهد په اړه امام  ابو حنيفه )رحمه اهلل( وايي: په بازار ک３ په －ر＄ولو يي 
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مشهوروم  او تعزير نه ورکوم. ابو يوسف او محمد )رحمهمااهلل ( وايي چ３ په وهلو سره  درد 
ورکوو او بندي کوو ي３. 

)۹( کله چ３ شاهدان له خپل３ －واه９ ＇خه پخوا له حکم کولو و－ر＄يدل، نو شاهدي ي３ 
ساقطه شوه او ه５＆ تاوان ورباندې نه را＄ي.

که چيرې د دوی په －واه９ فيصله وشوه او بيا و－ر＄يدل  حکم نه  فسخه کي８ي او ＇ه چ３ د 
دوی په －واه９ سره له من％ه تللي وي، د هغو تاوان ورباندې واجب دی. 

)۱۰( د حاکم له حضوره  پرته  له  شاهدۍ －ر＄يدل نه صحيح کي８ي. 
)۱۱( کله چ３ دوه شاهدان په يو مال شاهدي ورک７ي  او حاکم ورباندې حکم صادر ک７ي، بيا 
دواړه له خپل３ －واه９ و－ر＄ي، دواړه د مشهود عليه )هغه ＇وک چ３ په خالف ３４ －واهي 
لپاره ضامنان دي. او که يو پک３ له خپل３ －واه９  را و－ر＄يد  د نيمايي مال  ورک７ل شوې( 

ضامن دی. 
)۱۲( که درې کسان په يو مال باندې －واهان تير شول او يو ترې و－ر＄يد، نو په ده باندې ضمان 

)تاوان( نشته. که بل هم و－ر＄يد نو بيا دواړه －ر＄يدل３ －واهان د نيم مال ضامن دي. 
)۱۳( که يو س７ي او دوو ＊％و شاهدي ورک７ه، بيا يوه ＊％ه له خپل３ －واه９ ＇خه و－ر＄يده، د 

حق د ＇لورم３ برخ３ ضامنه ده، که دواړه ＊％３ و－ر＄يدې نو د نيمايي حق ضامنان３ دي.
بيرته و－ر＄يدې، نو په دوی  اته  ور＇خه  او  )۱۴( که يو س７ی او لس ＊％３ －واهان３ شوې 
ضمان نشته،که بله ＊％ه هم له شاهدۍ و－ر＄يده، نو د ＇لورم３ برخ３ حق ذمه واري په دې 
！ولو ＊％و باندې ده، که س７ی او ！ول３ ＊％３  و－ر＄يدې  نو د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( په 
نزد  پدې س７ي د حق شپ８مه برخه ده او په ＊％و باندې په شپ８و ک３ پن％ه برخ３ حق دی او 

ابويوسف او محمد )رحمهمااهلل( وايي چ３ نيم حق په س７ي دی او نيم په ＊％و دى.
)۱۵( که دوو تنو په يوه ＊％ه باندې د نکاح －واهي ورک７ه، چ３ مهر ３４ د مهر مثل په اندازه 
و＊ود، او يا له دې ＇خه زيات، بيا ３４ رجوع وک７ه، نو تاوان ورباندې نشته او که له مهر مثل 
)په دې صورت ک３ هم( د نقصان  بيا ３４ رجوع وک７ه،  اندازه ３４ مهر و＊ود،  په کمه  ＇خه 

ضامنان نه －ر＄ي.
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)۱۶( او همدا راز که دواړو په يو س７ي باندې د يوې ＊％３ په نکاح کولو له مهر مثل او يا له 
هغه ＇خه په کم شاهدي ورک７ه، بيا ３４ رجوع وک７ه، ضامنان نه －ر＄ي، او که له مهر مثل ＇خه 

３４ په زيات مهر －واهي ورک７ه بيا ３４ رجوع وک７ه، د زيادت ضامنان －ر＄ي.
)۱۷( اوکه په بيعه باندې ３４ د مثل په قيمت او يا زيات له دې ＇خه شاهدي وويله، بيا دواړه 
له خپل３ شاهدۍ ＇خه و－ر＄يدل  دواړه نه دي ضامن او که د قيمت نه په کمه اندازه )ثمنو( 

باندې ３４ －واهي وويله، نود نقصان ضامن دي.
)۱۸( که يو چا په يو س７ي په دې خبره شاهدي ورک７ه چ３ له دخول )کوروالي( ＇خه وړاندې 
ي３ خپل３ ＊％３ ته طالق ورک７ی دی، بيا دواړه و－ر＄يدل، دواړه د نيمايي مهر ضامن دي او 

که －واهي د کوروالي نه په وروسته طالق ورکولو وه، نو بيا ضامن نه دي.
)۱۹( که )دوو تنو( په قصاص －واهي ورک７ه، بيا ３４ له قتل ＇خه وروسته رجوع وک７ه، د ديت 

ضامن －２ل کي８ي، خو نه قصاصي８ي.
)۲۰( که د فرع３ شاهدان و－ر＄يدل، دوی ضامن دي او که اصلي شاهدان و－ر＄يدل او ويي 
ويل: چ３ مون８ د فرع３ شاهدان په خپله شاهدي باندې شاهدان ک７ي نه دي، نو په دوی ضمان 
نشته، او که ويي ويل: دوی مو －واهان ک７ل او غلطي مو وک７ه، نو بيا ضامنان دي.که د فرع 
شاهدانو وويل: اصلي شاهدانو دروغ ويلي وو او يا په －واه９ ک３ غلط شوي دي  د دوی خبرې 

ته به نشي کتل کيدای )＇ه اثر د دوی په وينا نه مرتبي８ي(.
)۲۱( که ＇لورو تنو شاهدانو په زنا －واهي ورک７ه او دوو په احصان سره. بيا د احصان شاهدان  

و－ر＄يدل، دوی ضامن نه دي. 
)۲۲( کله چ３ تزکيه کونکی له تزکي３ ＇خه و－ر＄ي، نو ضامنان دي. 

)۲۳( کله چ３ دوو شاهدانو د چا په قسم شاهدي ورک７ه او دوو شاهدانو د شرط په وجود 
شاهدي ورک７ه بيا ！ول و－ر＄يدل، نو تاوان يوازې د قسم په شاهدانودی. 

 
شرحه

په شهادت باندې شهادت: كله كله اصل شاهدان د ＄ينو ستونزو له امله نشي کوالی چ３ 
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محکم３ ته حاضر شي او د قاضي په وړاندې －واهي اداء ک７ي، نو بل ＇وک د فرع３ په تو－ه 
په خپله －واه９ شاهد －ر＄وي، او ورته وايي: زه د دې پي＋３ شاهد يم، تاسو د قاضي په مجلس 
ک３ زما په دې －واه９، －واهي ورک７ئ، او د فرع شاهدان چ３ دا کار سرته ورسوي، －واهي 

３４ منل کي８ي.
د فرع شاهد د شاهدۍ د قبل５دلو شرط: د فرعي شاهدانو شاهدي هغه مهال قبلي８ي چ３ 

کله د اصلي شاهدانو －واهي ورکول ستونزمن شي، يا م７ه شي يا د دريو ور＄و په سفر غايب 
شي او يا په داس３ ناروغ９ اخته شي چ３ د قاضي مجلس ته حاضريدای نشي، ＄که که د 
اصلي شاهدانو په حضور ک３ ستونزه نه وي، نو بدل نه منل کي８ي، لکه د اوبو په شتون ک３ 

چ３ تيمم جواز نه لري.
همداراز شرط ده چ３ د اصل شاهدان به له －واه９ نه وي －ر＄يدلي، او که دوی و－ر＄يدل، 

بيا م７ه شول، يا غايب شول، د فرع شاهدانو شاهدي نه منل کي８ي.
درواغجن شاهد: هغه ＇وک چ３ د دروغو شاهدي ورک７ي، او بيا له خپل３ شاهدۍ و－ر＄ي، 

شاهد زور )درواغجن شاهد( ورته ويل کي８ي، د ده جزا د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل( په نزد دا 
ده چ３ دی تشهير ک７ای شي، کوم ＄ای ک３ چ３ اوسي８ي، او کومو خلکو سره ３４ چ３ اړيک３ 

وي، هغوی ته په همدې صفت ور وپيژندل شي.
دا په هغه صورت ک３ چ３ ووايي: قصدا م３ دروغ ويلي وو، خو که وي３ ويل: په شهادت ک３ 

خطا شوی وم، نو جزا نه ورکول کي８ي.
خو يارانو دوه ډوله سزا ورته ！اکل３ ده چ３ يو ي３ په دورو وهل او بل ي３ بندي کول دي.

له شهادت ＇خه －ر＄يدل: په دې اړه دوه صورتونه دي:

۱- له فيصل３ وړاندې له －واه９ ＇خه په －ر＄يدو د شاهدانو شاهدي ساقطي８ي او کوم بل اثر 
پرې نه مرتبي８ي.

۲- او که له فيصل３ وروسته و－ر＄يدل، نو فيصله نه فسخه کي８ي او د دوی د －واه９ په وجه 
چ３ ＇وک تاواني شوی، د هغه تاوان په دوی الزمي８ي.

له شاهدۍ －ر＄يدل يوازې د حاکم )قاضي( په مجلس ک３ تر سره کيدای شي
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له شاهدۍ ＇خه د رجوع د صحت شرط دا دی چ３ د قاضي په مجلس ک３ به وي، لکه 
＇رن／ه چ３ د شاهدي اداء يوازي د قاضي په مجلس ک３ تر سره کي８ي، همدا ډول له هغ３ 
＇خه رجوع هم يوازې د قاضي په مجلس ک３ تر سره کيدای شي، ＄که دا رجوع د شهادت 

فسخه ده، نو هغه ＄ان／７تيا ورکول کي８ي کومه چ３ شهادت ته ورکول شوې.
د رجوع په وخت د شهادت نصاب: د ＄ينو شاهدانو د رجوع په صورت ک３ قاعده دا ده 

چ３ په －واه９ پات３ خلکو ته اعتبار ورکول کي８ي، نه له －واهي －ر＄يدونکو خلکو ته، که د 
＄ين３ شاهدانو له رجوع ＇خه وروسته هم د شهادت نصاب پوره وو، نو د قاضي حکم په 
خپل ＄ای پات３ دی، او په رجوع کوونکي تاوان نه الزمي８ي، خو که په رجوع نصاب کم شو، 
نو په رجوع کوونکو هغه زيان الزمي８ي، کوم چ３ د دوی په رجوع ب３ دليله او ب３ －واه پات３ 

شوی دی، چ３ تفصيل ３４ په متن ک３ واضح دی.
د )مهر مثل( د زياتوالي او کموالي په اړه اختالف: که －واهانو د دې )＊％３( په خالف د 

مي７ه د نکاح په دعوا －واهي ورک７ه، که مهر ３４ له مهر مثل سره برابر او يا ３４ زيات بيان ک７، بيا 
３４ رجوع وک７ه، نو ＊％３ ته ３４ کوم زيان نه دی رسولی، تاوان ورباندې نشته. 

که مهر ３４ له مهر مثل ＇خه کم بيان ک７، بيا هم تاوان ورباندې نشته، ＄که چ３ د بضع３ منافع  
له نکاح ＇خه د خروج په وخت ک３ قيمت نه لري.

او که د ＊％３ د دعوا په صورت ک３ ３４ په س７ې په پورته تو－ه －واهي ورک７ه، بيا و－ر＄يدل، 
نو له مهر مثل سره د مساوي او له هغه ＇خه د کم مهر په بيانولو تاوان ورباندې نشته، ＄که 
س７ي د ＊％３ په الس ته راوړلو تاوان نه دی ک７ی، چ３ دوی ３４ ورک７ي، او که له مهر مثل 
＄خه ３４ زيات مهر ＊ودلی وو، نو －واهان به زيادت ورکوي، ＄که چ３ دا زيادت ي３ د دوى 

په شاهدۍ ضايع شو.
د قصاص په اړه رجوع: که د قصاص －واهانو د قصاص له تطبيق ＇خه وروسته له －واه９ 

＇خه رجوع وک７ه، په دې مسآله ک３ په －واهانو ديت الزمي８ي، ＄که دوی د وژل شوي شخص 
د وژلو سبب شوي دي، او قصاص ورباندې نشته، دا ＄که چ３ دوی په مباشره تو－ه د قتل 
عمل سرته نه دی رسولی، بلک３ د قتل سبب جوړ شوي دي او قصاص يوازې په مباشر قتل 
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ک３ الزمي８ي.
د زنا په اړه د شاهدۍ ＇خه رجوع: که ＇لورو تنو په يو چا د زنا، او دوو نورو د هغه د 

احصان )بلوغ، عقل، اسالم، حريت او واده کولو( －واهي ورک７ه، او مشهود عليه رجم شو، نو 
که رجوع د زنا شاهدانو ک７ې وه، تاوان ورباندې الزمي８ي، او که رجوع د احصان －واهانوک７ې 
وه، ضامنان نه －ر＄３، ＄که رجم په زنا رامن＃ ته کي８ي، نه په احصان، او په احصان ک３ ＄ين３ 
د کمال صفتونه دي، چ３ په ＄ان／７ې تو－ه رجم نه واجبوي، همداراز احصان د رجم شرط 

دی، او حکم )رجم( سبب )زنا( ته منسوبي８ي، نه شرط ته. 

زده کوونکي دې د ＊وونکي په الر＊وونه په دوو ډلو وويشل شي او د اصلي او فرعي شاهدانو 
تمثيل دې وړاندې ک７ي، تر＇و لوست زده کوونکو ته ＊ه واضح شي.

۱- په شهادت باندې شهادت کله جايز دی ؟
۲_ په －واهي باندې د －واه د نيولو طريقه بيان ک７ئ.

۳_ د فرع شاهدي کله نه قبلي８ي؟
۴_ له －واه９ ＇خه د －ر＄يدلو حکم ＇ر－ند ک７ئ.

۵_ د مهر مثل د زياتوالي او کموالي په اړه د شاهدانو د رجوع حکم بيان ک７ئ.
۶_ د زنا په اړه د زنا او احصان د شاهدانو د رجوع حکم بيان ک７ئ.
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يود４رشم لوست

د قضا آداب
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ژباړه
)١( د قاضی د ادابو کتاب:

)۲( د قاضي ！اکنه يوازې په هغه صورت ک３ صحيح کي８ي چ３ په ！اکل شوي ک３ د شهادت 
شرطونه شتون ولري، او د اجتهاد اهل وي.

)۳( د قضا دمنصب منل هغه چا ته باک )－ناه( نلري، چ３ په ＄ان باوري وي چ３ خپله دنده 
په سمه تو－ه سرته رسوالی شي او د هغه چا لپاره د قضا منصب تر السه کول مکروه دي، 
چ３ د قضا د فريض３ په سرته رسولو ک３ د پات３ راتلو او يا په ＄ان باندې په دې اړه د ظلم کولو 

ويره ورسره وي. 
)۴( د واک غو＊تنه په کار نه ده، او نه به ي３ غواړي. 

)۵( او چا چ３ د قضا منصب تر السه ک７، د مخکيني قاضي ديوان )دفتر او دوسي３(به ورته 
وسپارل شي.

)۶( او د بنديانو حال به و－وري، نو چا چ３ په حق اعتراف وک７، ورباندې الزم به ３４ ک７ي، او 
چا چ３ انکار وک７، د معزول قاضي قول به د ده په خالف له شاهدانو پرته نه مني، که －واهي 
سرته ونه رس５دله، نو په خوش３ کولو ک３ به ３４ عجله نه کوي، تر دې چ３ د ده په هکله ３４ 
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اعالن نه وي ک７ی او د ده حال ３４ ＄ان ته نه وي ＊کاره ک７ی.
)۷( همدا راز قاضي به امانتونو او د اوقافو غل３ دان３ و－وري، د شاهد قائمولو او يا د چا په 

الس ک３ په  موجود شي باندې د اعتراف کولو له الرې به عمل کوي. 
)۸( قاضي به د پريک７و لپاره ＊کاره په جومات ک３ ک＋يني.

)۹( هي＆ ډال９ )تحفه( به نه قبلوي، م／ر د خپلو محرمو خپلوانو او يا د هغه چا چ３ د قضا له 
منصب وړاندې ي３ يو بل ته د ډال９ ورکولو عادت ؤ. هي＆ دعوت )ميلمستيا(ته به نه حاضري８ي 
م／ر په هغه صورت ک３ چ３ دعوت عام وي، جنازو ته به حاضري８ي او د ناروغ  پو＊تنه به 
بل جانب هم  ميلمه کوي، م／ر هغه مهال چ３ هغه  نه  به  يو طرف  کوي، د النجو، دعوو 

وي. 
)۱۰( کله چ３ د دعوا دواړه اړخونه حاضر شول نو د دواړو تر من＃ به په ناسته او مخامخ کيدو 
ک３ برابری او مساوات کوي. يو طرف ته به پ＂ه خبره نه کوي، )داس３( اشاره به نه ورته کوي 

)چ３ ورباندې تشويق يا تهديد شي( او دليل به هم نه ورته تلقين کوي. 
)۱۱( کله چ３ د قاضي په وړاندي حق ثابت شي او  د حق خاوند د خپل قرضدار د بندي کولو 
غو＊تنه وک７ه، نو په بندي کولو ک３ به ３４ تلوارنه کوي، ＇ه چ３ ورباندې الزم دي د هغ３ د 
ورکولو امر به ورته وک７ي، که له ورک７ې ＇خه ３４ انکار وک７، نو په هر هغه پور ک３ به ي３ بندي 
کوي، چ３ ده ته د په الس ورغلي مال بدل وي، لکه  د مبيع３ ثمن او د پور بدل، اويا ي３ د 
هغه التزام په عقد سره ک７ی وي، لکه  مهر او کفالت، له دې پرته په نورو حقوقو ک３ ３４ که 
وويل: چ３ زه فقير يم نو نه به ３４ بندي کوي، مگر که قرض ورکوونکى دا ثابته ک７ه چ３ مال 
لري، بيا به ３４ دوه يا درې مياشت３ بندي ک７ي، په هکله به ي３ پو＊تنه وک７ي، که چيرې ３４ مال 

＇ر－ند نه شو، نو خوش３ به ي３ ک７ي.
)۱۲( د ده او د قرضدارانو ترمن＃ به نه حايل کي８ي. 

)۱۳( خاوند د خپل３ ＊％３ د نفق３ لپاره بندي کيدای شي، پالر د زوی په پور ک３ نه بندي 
کي８ي، او که د اوالد له نفق３ ＇خه انکار وک７ي بندي ک５دای شي. 
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)۱۴( په ！ولو امورو ک３ د ＊％３ قضا جايزه ده م／ر په حدودو او قصاص ک３ جايزه نه ده.

شرحه
 ＇وک د قضا منصب ترالسه کوالی شي؟ د قدوري کتاب ليکوال د قضا د منصب لپاره  دوه  

صفته  ذکر ک７ي دي. لوم７ی دا چ３ قاضي به داس３ ＇وک وي چ３ د شهادت اهليت ولري، 
هغه ＇وک چ３ د شهادت شرايط پک３ نه وي هغه قاضي کيدای نشي، د شهادت د اهليت د 

شرطونو يادونه په تيرو درسونو ک３ شوې ده چ３ مسلمان، عاقل، بالغ او عادل به وي. 
دويم صفت دادی چ３ قاضي به د اجتهاد وړتيا ولري، دا د لوم７يتوب لپاره يو وصف دی، 

＄که د حنفي مذهب جمهور علماء وايي: ＇رن／ه چ３ د مجتهد پيدا کول د قضا د منصب 
لپاره غالبا ناشوني وي، نو د قضا د منصب لپاره د داس３ چا ！اکل چ３ د خصمينو په دعوا پوه 

شي او د علماوو فتواوو او پريک７و ته الس رسی ولري، کفايت کوي.
د قضا قبلولو حکم: په شريعت ک３ د قضا له غو＊تلو ＇خه منع راغل３ ده، ＄که دا منصب يو 

امتحان دی، نو ＄ان ورته کانديدول له خطر نه خالي نه دي.
که  د دې خبرې غالب －مان ؤ چ３ په دې دنده ک３ به پات３ راشم، نو د قضا منصب قبلول ناروا 
دي او که په غالب －مان ３４ د ظلم له کولو ＇خه ＄ان مآمون －ا１ه او د عدالت او انصاف کولو 

نيت ي３ درلود، نو د قضا منصب قبلول مباح دي. 
د قاضي دندې: قضا په اسالم ک３ د عدالت د اقام３ او د حقونو د تامين بنس＂يزه وسيله ده، 

له همدې امله دا يوه ！ولنيزه فريضه ده، چ３ دولتونه د قضايي نظام په رامن＃ ته کولو مکلف 
دي. 

قاضي به له هغو ک７و وړو ＇خه چ３ ده ته تهمت راجع ک７ي او يا په خصمينو ک３ يو ناهيلی او 
بل تشويق ک７ي، ＄ان ساتي. 

مدعی عليه باندې د حق ثابتولو الری: اسالمي شريعت حق حقدار ته د رسيدلو لپاره يو 

＇ه اصول او مقررات وضع ک７ي دي، تر＇و حق د حق خاوند ته ورک７ل شي، چ３ له يوې خوا 
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د حقوقو د تلف مخنيوی وشي او له بل３ خوا ＇وک ب３ موجبه متضرر نشي.
دا چ３ مدعی عليه د اهلل تعالی او د اخرت له ور＄３ حيا وک７ي او د حق د خاوند لپاره پخپله 

خو＊ه او پرته له اکراه اقرار وک７ي چ３ دا د ده حق دی.
دا چ３ مدعی عليه د حق له منلو ＇خه انکار وک７ي نو په دې صورت ک３ به مدعي شاهدان 
وړاندې کوي کله چ３ شاهدانو شاهدي ورک７ه، نو په مدعی عليه باندې حق ثابتي８ي خو ＇و 
نه ورکول کي８ي، که مدعی  يا سو－ند  ته قسم  پورې چ３ مدعی شاهدان لري، مدعی عليه 

شاهدان ونه لري، نو بيا مدعی عليه ته چ３ منکر دی سو－ند ورکول کي８ي.
مدعی عليه په کومو صورتونو ک３ بندي کيدای شي؟ مدعی عليه په دوه صورتوک３ بندي 

کيدای شي:
۱- د پور په عوض ک３ چ３ ورته پات３ وي، لکه د مبيعی ثمن او يا قرض، ＄که کله چ３ مال 
ي３ الس ته ورغی، نو غني وال３ ي３ ثابت شو او هغه وخت بندی کيدای شي چ３ مالداره وي، 

ب３ وسه انسان نشي بندي کيدای.
۲- دا چ３ د کوم عقد په ذريعه ي３ په ＄ان يو ＇ه الزم ک７ي وي لکه د ＊％３ مهر) معجل مهر(
او يا د چا کفالت په غاړه اخيستل، د پوروړي شتمنتوب به د －واهانو په وړاندې کولو ثابتي８ي.
دغه راز خاوند د ＊％３ د نفق３ په نه ادا کولو بندي کيدای شي، ＄که چ３ هغه ظالم دی، خو 
پالر د اوالد په قرض نه ادا کولو نشي بندي کيدای، دا ＄که چ３ بندي کول يو ډول عقوبت 
دی، نو زوی پالر ته د عقوبت ورکولو حق نه لري، ＄که شريعت معمولي ضرر رسول هم 
پالر او مور ته منع ک７ي دي او عقوبت يو ضرر دی، خو که اوالد کوچنيان او فقيران وو، نو بيا 

د پالر بندي کول ددوی د نفق３ په اړه جواز لري.
د ＊％３ د قضاء د منصب په اړه حکم: لکه ＇ن／ه چ３ اسالمي شريعت د ＊％و －واهي په 

＄ينو برخو ک３ قبلوي دغه راز د ＊％و قضاء هم په ＄ينو امورو ک３ قبلوي، په متن ک３ ذکر 
دي چ３ ＊％ه د ژوند په ！ولو برخو ک３ د قضاء منصب خپلولی شي. امام ابو حنيفه )رحمه 
اهلل( ويلي: ＊％ه د قضاء چارې سرته رسولی شي، خو په کومو امورو ک３ چ３ د ＊％و －واهي 
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نه قبلي８ي په هغو امورو ک３ د ＊％و قضا هم جايز نه ده، لکه قصاص او حدود، دا ＄که چ３ 
＊خه يو عاطفي او کمزوری مخلوق دی چ３ ددغه ډول صحنو د ليدلو او د حدودو او قصاص 

د تطبيق وس نه لري، نو ＄که ي３ په دې اړه قضاء صحيح نه ده.

زده کوونکي دې په دريو ډلو وويشل شي او د قضا قبلولو حکم دې د لوستل شوي درس په 
ر１ا ک３ واضح ک７ي.

۱- په چا ک３ چ３ د شهادت شرايط نه وي هغه د قاضي کيدو اهليت لري او که نه؟
۲- د قاضي دندې په －وته ک７ئ.

۳- په مدعی عليه باندې حق له ＇و الرو ثابتيدای شي، بيان ي３ ک７ئ.
۴- په ＇و شيانو ک３ د ＊％و قضا جايز نه ده؟

کورن９ دنده: د قضا د درس لن６يز د متن لوستلو په مرسته په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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دوه ديرشم لوست

يو قاضي ته د بل قاضي ليک

－رانو زده کوونکو! په ت５ر لوست ک３ مو د قاضي د شرطونو په اړه معلومات درک７ل. په دې 
لوست ک３ به ولولو چ３ يو قاضي ته د بل قاضي له خوا په قضايي موضوعاتو ک３ ليک استول 
＇ه حکم لري؟ په دې لوست ک３ به د شخ７و د حل لپاره د خلکو له خوا د پر４ک７ه کوونکي 

！اکل هم و＇ي７و.
*àÅ ßbá¿ å¢�>ßÃåE�ßbåÃ ßm�=ßcC� å±Çà̄àá�=� å��Ê åu>ß̄á¶=� ß�C�Ê åu>ß̄á¶=� àH>ßJå²� à̧ ßFá̄ àÈ ßÆ�$-%

�åÌßf áv ßU�åá�ß§åE�=Æ àbåÃ ßm� áÁåCßÆ�(åÄ å» á³àå}� ßGßJß²ßÆ�(åÌßa> ßÃ çn¶>åE� ß¼ ß³ ßU� æ¼ ár ß]�Îß· ß¢�=Æ àbåÃ ßm� áÁåDßª�$.%
�*åÄáÉß¶C� àHáÇàJ á³ßá�=�> ßÃåE� ß¼ à³ áVßÉå¶�åÌßa> ßÃ çn¶>åE� ßGßJß²ßÆ�( á¼ à³áß��áß�� æ¼ ár ß]

*å á�ßIß?ßfáº=ßÆ� æ̧ àQße�áÆß?�(å á�ß· àQße�åÌßa> ßÃ ßnåE� ç×C� ßH>ßJ å³á¶=� à̧ ßFá̄ ßÈ� ß×ßÆ�$/%
�( á¼åÃáÉß¶C�àÄ ß»ë· ßjàÈßÆ� á¼åÃåIßf ávßå}�àÄ ß»åJáß�� ç¼àM�(åÄÉåª�>ßº�=Çàªåfá£ßÉå¶� á¼åÃáÉß· ß¢� ßH>ßJ å³¶=ß?ßfá̄ßÈ� áÁß?� àGåß�ßÆ�$0%
� ß�C�ßf ß�ß¾�åÄáÉß¶C�àaÇ àÃ èn¶=�àÄ ß»ç· ßi�=ßcåDßª�(å�¼ árßá�=�åÌßf ávßå}� ç×C�àÄá·ßFá̄ ßÈ�áß��Ê åu>ß̄á¶=� ß�C� ß̧ ßqßÆ�=ßcåDª
�>ß¿áÉß· ß¢�àÅß?ßfß®ßÆ�åÄ å» á³ àU� åkå·áß�� å��>ß¿áÉß¶C�àÄ ß»ç· ßi�Ê åu>ß̄á¶=� æÁ ßØàª� àH>ßJå²�àÄç¾ß?�=Æ àbåÃ ßm� áÁåDßª�(åÄ å»áJ ß]

�*åÄÉåª�>ßº�àÄßºßhá¶ß? ßÆ�( å¼ árßá�=�Îß· ß¢�àÅß?ßfß®ßÆ�(Ê åu>ß̄á¶=�àÄ çvßª�(àÄ ß»ßJ ß]ßÆ
�* åt> ßrå̄á¶=ßÆ�åaÆ àbàá�=� å��Ê åu>ß̄á¶=� ß�C�Ê åu>ß̄á¶=� àH>ßJå²� à̧ ßFá̄ àÈ� ß×ßÆ�$1%

�* ß́ å¶ßc�åÄáÉß¶C� ßzçÇß«àÈ� áÁß?� ç×C�åÐ> ßvß̄á¶=�Îß· ß¢� ß¬å· á̂ ßJ ájßÈ� áÁß?�Ê åu>ß̄á·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�$2%
�áÆß?�ßÍç¿ èj¶=�áÆß?� ßH>ßJ å³á¶=� ß¬å¶>ßà�� áÁß?� ç×C�àÅ> ßváºß?�ßf ß]A� æ¼å²> ßU� à¼ á³ àU�Ê åu>ß̄á¶=� ß�C� ß¤åª àe�=ßcåC ßÆ�$3%

�å*ÄáÉß· ß¢� ß̧ Éå¶ßa� ß×� â×áÇß®� ßÁÇ à³ßÈ�áÆß?�( ß¥>ßá�åáÝ=
�*àÄßº>ß̄ ßº�à½Ç à̄ßÈ� áÀßº�ßf àváß�� áÁß?� ç×C� æGåÑ> ß¦�Îß· ß¢�Ê åu>ß̄á¶=�Ê åvá̄ßÈ� ß×ßÆ�$4%

�*å�¼å²>ßá�=�åÍß« åråE� ßÁ>ß²�=ßcC�ßg> ßQ�åÄ å» á³àå}�>ßÉ åußeßÆ�> ß» àÃß¿áÉßE� ß¼ à³ áVßÉå¶� âØ àQße� åÁ ßØ àQße� ß¼ ç³ ßU�=ßcåC ßÆ�$5%
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�*ëå� çr¶=ßÆ�( å° åi>ß«á¶=ßÆ�( æádß®� å��åaÆ àbáßá�=ßÆ�( ëÊëºëd¶=ßÆ�( åbáFß£á¶=ßÆ�(åfåª> ß³á¶=� à¼É å³áß��àgÇàß�� ß×ßÆ
�=ßcåC ßÆ�> ß» àÃßºåhß¶� ß¼ ß³ ßU�=ßcåDßª�(> ß»åÃáÉß· ß¢� à¼ à³áß��áß��>ßº� ß¤ åQáfßÈ� áÁß?�å á�ß» ë³ßàá�=� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à³å¶ßÆ�$-,%

�*àÄß· ßìáEß?�àÄß«ß¶> ß]� áÁåCßÆ�(àÅ> ßváºß?�àÄßF ßÂádßº� ß°ßª=ßÇßª�Ê åu>ß̄á¶=� ß�C�àÄ à» á³ àU� ß¤åª àe
�* åt> ßrå̄á¶=ßÆ�åaÆ àbàá�=� å�� à¼É å³ áVçJ¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$--%

� àgÇàß�ßÆ�*àÄ à» á³ àU�ádß«á¿àÈ�áß��åÍßÈëb¶>åE�åÍß·å®> ß£á¶=�Îß· ß¢� à¼å²>ßá�=�Î ßvß̄ßª�å@ ßìßá�=�å½ßa� å��> ß» ç³ ßU�ÁåCßÆ�$-.%
�* å¹Ç à³è¿¶>åE� ßÊ åvá̄ßÈßÆ�ßÍß¿ëÉßFá¶=� ß¤ ß» ájßÈ� áÁß?

 * ã̧ å{>ßE�åÄåJ ßQáÆßgßÆ�åÅ åbß¶ßÆßÆ�åÄáÈßÇßEßåÙ� å¼å²>ßá�=� à¼ á³ àUßÆ�$-/%

ژباړه 
په وړاندې  ته په حقوقو ک３ هغه مهال منل کي８ي چ３ د هغه  )۱( د قاضي ليک بل قاضي 

شاهدي ورباندې وويل شي. 
)۲( که )شاهدانو( په خصم )د دعوا په يو لوري( شاهدي وويله، قاضي به په شاهدۍ حکم 
که  وليکي، خو  کي８ي(  ورل８５ل  لپاره  تطبيق  د  ته چ３ قضيه  قاضي  )هغه  به  او حکم  وک７ي 
)شاهدانو( د خصم له حضور پرته شاهدي وويله )قاضي( به حکم نه کوي )بلک３( شاهدي 
به وليکي او هغه قاضي ته به ي３ )چ３ قضيه د حکم کولو لپاره ورلي８ل کي８ي( ولي８ي، چ３ 

حکم ورباندې وک７ي.
)۳( )د قاضي( ليک د دوو س７و يا يو س７ي او دوو ＊％و له گواه９ پرته نه منل کي８ي. 

)۴( په )ل８５ونکي قاضي( واجب دي چ３ ليک )شاهدانو( ته ولولي ＇و هغوی پوه شي چ３ 
په ليک ک３ ＇ه دي، بيا به ي３ د هغوی په شتون ک３ مهر ک７ي او هغوی ته به ي３ وسپاري. که 
)شاهدانو د دويم قاضي په وړاندې( شاهدي وويله چ３ دا د فالني قاضي ليک دی، موږ ته ي３ 
د قضا په مجلس ک３ سپارلی، موږ ته ي３ لوستلی او مهر ک７ی ي３ دی نو قاضي به ي３ پرانيزي، 

مقابل لوري ته به ي３ ولولي او هغه ＇ه به ورباندې الزم ک７ي چ３ په ليک ک３ دي.
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)۵( په حدودو او  قصاص ک３ يو قاضي ته د بل قاضي ليک نه منل کي８ي. 
)۶( قاضي نشي کوالی چ３ پخپل ＄ای بل ＇وک نايب و－وماري م／ر هغه مهال چ３ د دې 

واک ورک７ل شوی وي.
)۷(  کله چ３ قاضي ته د حاکم پر４ک７ه وړاندې شي، پلی کوي به ي３، م／ر دا چ３ د قرأن، 

سنتو يا اجماع مخالفه او يا ب３ دليله وي. 
)۸( قاضي به پر غايب پر４ک７ه نه کوي م／ر دا چ３ په ＄ای ي３ استازی حاضر شي. 

)۹( که دوو کسانو بل س７ی پخپل من＃ ک３ د پر４ک７ې لپاره و！اکه او د هغه په پر４ک７ه راضي 
شول په دې شرط  روا ده چ３ په ！اکل شوي شخص ک３ د حاکم صفتونه شتون ولري. د کافر، 
مريي، ذمي، د قذف په حد ک３ په درو وهل شوي، فاسق او کوچني حاکم －ر＄ول روا نه 

دي.
)۱۰(د حکم ！اکونکو ＇خه هر يو کوالی شي له پر４ک７ې کولو وړاندې )د حکم له منلو ＇خه( 
و－ر＄ي، کله چ３ )حکم( پر４ک７ه وک７ي په حکم ！اکونکو الزمه ده )له دې وروسته له خپل３ 
خبرې نشي －ر＄５دالی(. کله چ３ د )－ر＄ول شوي حکم( پر４ک７ه قاضي ته وړاندې شي، که 

د هغه د مذهب سره برابره وه تطبيق به ي３ ک７ي او که مخالفه وه باطله به ي３ وگر＄وي. 
)۱۱( په حدودو او قصاص ک３ د چا حکم －ر＄ول روا نه دي. 

)۱۲( که )خصمينو( په خطا وژنه ک３ ＇وک حکم و－ر＄اوه او هغه پر عاقله د ديت پر４ک７ه 
وک７ه، نافذه نه ده. )－ر＄ول شوي( حکم ته روا دي چ３ شاهدي واوري او په نکول پر４ک７ه 

وک７ي. 
)۱۳( د مور پالر، اوالد او ＊％３ په گ＂ه د حکم پر４ک７ه باطله ده.

شرحه
قاضي ته د بل قاضي ليک: له دې ＇خه مقصد هغه ليکونه دي چ３ قاضي ي３ محکم３ ته د 
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راغل３ قضي３ په اړه بل قاضي ته ليکي. د ب５لگ３ په ډول د کندز ＊ار قاضي ＄که د هرات ＊ار 
قاضي ته ليک لي８ي چ３ مدعی عليه په هرات ک３ دی. د قاضي ليک يوازې په هغو حقوقو 
ک３ منل کي８ي چ３ په شبهه نه ساقطي８ي، لکه پور، امانت، غصب، نکاح او داس３ نور. په 
هغو قضيو ک３ چ３ په شبهه ساقطي８ي، قاضي نشي کوالی چ３ بل قاضي ته ليک ولي８ي لکه 
حدود او قصاص. دا ＄که چ３ قاضي ته د بل قاضي ليک پخپله د جرم په اثبات ک３ شبهه 

رامن％ته کوي او قصاص او حدود په شبهو سره ساقطي８ي. 
د قاضي د ليک ډولونه: د متن سره سم د قاضي ليک په دوه ډوله دی:

۱- د کندز د ＊ار قاضي په احمد باندې چ３ د هرات په ＊ار ک３ اوسي８ي په خپله د هغه او يا 
د هغه د وکيل په موجوديت ک３ پر４ک７ه وک７ي او نوموړې پر４ک７ه يوازې د تطبيق لپاره د هرات 
د ＊ار قاضي ته ولي８ي، ＇و د مدعی عليه د انکار مخه ونيول شي او له نوي سره د دعوا کولو 

اړتيا پ５＋ه نشي.
۲- د کندز د ＊ار قاضي د دعوا په اړه د شاهدانو －واهي اورې خو دا چ３ مدعی عليه )احمد( 
غايب او وکيل ي３ هم نشته، ＇رنگه چ３ د مدعی عليه د غياب په صورت ک３ پر４ک７ه روا نه 
ده نو نوموړې －واهي د پات３ اجراءاتو او پر４ک７ې لپاره د هرات د ＊ار قاضي ته ورلي８ي، ＄که 
چ３ د هرات ＊ار ته د شاهدانو ت， يو ستونزمن کار دی او له بل پلوه هرات ته د قضايي دوسي３ 

لي８ل ＄که ضروري دي چ３ مدعي عليه )احمد( په هرات ک３ دی.
ليک ل８５ونکی قاضي به په ليک شاهدان ونيسي او هغوی ته به ي３ ولولي ＇و هغوی ورباندې 
پوه شي، ＄که له پوه３ پرته شاهدي ويل صح５ح نه دي، بيا به د شاهدانو په وړاندې په ليک 

مهر ول／وي چ３ په بشپ７ه تو－ه شک له من％ه يوسي.
ته  اليه قاضي  اليه قاضي ته د ليک رس５دل: کله چ３ د کاتب قاضي ليک مرسل  مرسل 

له شاهدۍ  د شاهدانو  په موجوديت ک３  او د خصم  په مجلس  د قضا  به  قاضي  ورسي８ي، 
وروسته ليک پرانيزي، ＄که ليک د －واه９ په معنا دی او －واهي د خصم له موجوديت پرته 
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صح５ح نه ده. د ليک له پرانستلو وروسته به قاضي محکوم عليه د هغه ＇ه په کولو مکلف 
ک７ي چ３ په ليک ک３ ورباندې حکم شوی دی.

په حدودو او قصاص ک３ د قاضي ليک: په حدودو او قصاص ک３ قاضي ته د بل قاضي 

ليک ل８５ل صح５ح نه دي او نه ورباندې حد ثابتي８ي. دا ＄که چ３ حدود او قصاص په شبه３ 
سره ساقطي８ي او قاضي ته د بل قاضي ليک رس５دل له شبه３ خالي نه دي ＄که ليکونه ！ول 
سره ورته وي او ک５دای شي چ３ په ليک ک３ تزوير او السوهنه وشي چ３ دا د جرم په اثبات 

ک３ يوه شبه ده. 
له بل پلوه قاضي ته د بل قاضي ليک )الشهادة علی الشهادة: په گواه９ باندې گواه９ ورکولو( 

ته ورته دی او په گواه９ باندې په گواه９ ورکولو سره حد او قصاص نه ثابتي８ي.
په اجتهادي مسائلو ک３ د قاضي ليک: که په يوې اجتهادي مسئله ک３ له صح５ح３ دعوې 

وروسته قاضي پر４ک７ه وک７ي او بل قاضي ته ي３ د تطبيق لپاره ولي８ي، خو نوموړی قاضي په 
دې اجتهادي مسئله ک３ د ليکونکي قاضي له نظر سره موافق نه وي، په دې صورت ک３ هم 
په دويم قاضي الزم دي چ３ نوموړې پر４ک７ه تطبيق ک７ي او له خپل نظر ＇خه ت５ر شي. دا 
＄که چ３ په اجتهادي مسائلو ک３ اجتهادونه سره برابر دي او يو پر بل ترج５ح نه لري، يعن３ يو 

اجتهاد بل اجتهاد نشي ماتوالی. 
البته که د ليکونکي قاضي نظر د قرأن سره په ！کر ک３ و، د ب５ل／３ په ډول سود ي３ روا ک７ی و، 
يا د سنتو سره په ！کر ک３ و، لکه د مدعی عليه په شاهد ي３ پر４ک７ه ک７ې وه، يا د اجماع سره 
په ！کر ک３ و لکه د متع３ په روا والي ي３ پر４ک７ه ک７ې وه او يا هم داس３ وينا وه چ３ په شريعت 
ک３ ي３ دليل نه درلود، لکه د زمان３ په ت５ر４دو د پور له من％ه وړل. په دې صورتونو ک３ په قاضي 

الزم دي چ３ نوموړې پر４ک７ه رد ک７ي.
د خصمينو له خوا حکم )پر４ک７ه کوونکی( ټاکل: د دعوا لوري کوالی شي چ３ د مقابل 

لوري په رضايت له رسمي قاضي پرته بل ＇وک د پر４ک７ه کوونکي په توگه و！اکي. ＇رن／ه چ３ 
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دوی ！ول د خپلو ＄انونو واک لري نو د حکم ！اکل ورته روا دي او د هغه پر４ک７ه يوازې په دوی 
د تطبيق وړ ده، نه پر بل چا. دا چ３ په دې صورت ک３ ！اکل شوی حکم د قاضي حيثيت لري 
نو بايد چ３ د قاضي شرطونه پک３ پوره وي، په همدې بنس د کافر، مريي، ذمي، د قذف په 

حد ک３ په درو وهل شوي شخص، فاسق او ماشوم حکم －ر＄ول روا نه دي.
قاضي سره د حکم توپير دا دی چ３ حکم د خلکو له خوا ！اکل کي８ي او پر４ک７ه ي３ د هغوی 
په رضايت پورې مشروطه ده، له همدې امله د دعوا لوري کوالی شي د هغه له پر４ک７ې کولو 
وړاندې د هغه له حکميت ＇خه انکار وک７ي، خو که پر４ک７ه ي３ وک７ه بيا ي３ د نه منلو حق 

نه لري.
همدا راز که د حکم پر４ک７ه قاضي ته وړاندې شي او د هغه د نظر سره موافقه نه وي کوالی 
شي چ３ ماته ي３ ک７ي، ＄که دی د خلکو له خوا ！اکل شوی، نه د حکومت له خوا، نو نظر 

منل ي３ پر قاضي الزم نه دي.
په حدودو او قصاص ک３ حکم ټاکل: په حدودو او قصاص ک３ حکم ！اکل د الندې داليلو 

په بنس روا نه دي:
۱- حدود د اهلل پاک حق دی او د هغو د پلي کولو لپاره امام )قاضي( ！اکل شوی نو پرته له امام 

＇خه بل ＇وک ي３ د پلي کولو حق نه لري.
۲- د مرکچي ！اکل د سول３ د رامن％ته کولو لپاره وي او ک５دای شي په سوله ک３ ＇وک خپل 
حق بل ته وب＋ي، ＇رن／ه چ３ حدود د اهلل حق دی او بل ＇وک حق نه لري چ３ هغه وب＋ي، 

نو تحکيم هم پک３  روا نه دی. 
۳- حدود او قصاص په شبه３ سره ساقطي８ي. ＇رن／ه چ３ جرگه مار د هغه له ！اکونکو کسانو 
 پرته په بل چا واک او واليت نه لري او د واک محدودوالی پخپله يوه شبهه ده نو په دې بنس

هم په حدودو او قصاص ک３ تحکيم )جرگه مار ！اکل( روا نه دي.
پر عاقله و د ديت پر４ک７ه: که د طرفينو له خوا ！اکل شوی در４مگ７ی )حکم( د خطا قتل په 



٢٠٨

قضيه ک３ پر عاقله و د ديت ورکولو حکم وک７ي، حکم ي３ ＄که نافذ نه دی چ３ مون８ مخک３ 
ويلي وو: حکم له ！اکونکو کسانو پرته په بل چا واک او واليت نه لري. ＇رن／ه چ３ د ديت 
ورکولو حکم پر عاقله و شوی او عاقله و دی َحکم نه دی ！اکلی نو ُحکم  ي３ هم پر هغوی د 

تطبيق وړ نه دی. 
مسئله: د لوست وروست９ مسئله دا ده چ３ که د طرفينو له خوا ！اکل شوی در４مگ７ي او يا هم 

رسمي قاضي د خپل پالر، مور، اوالدونو يا م５رمن３ په گ＂ه پر４ک７ه وک７ي، پر４ک７ه ي３ باطله ده، 
＄که د خپلول９ د پاللو شک موجود دی، خو که پر４ک７ه ي３ د هغوی د گ＂و پر خالف وه، د 

شک د له من％ه تللو له امله ي３ پر４ک７ه صح５ح ده.
په جرگو ک３ بايد الندې ټکو ته پاملرنه وشي:

۱- په جرگو ک３ بايد داس３ کسان د مرکچيانو په توگه و！اکل شي چ３ د شخ７ې د موضوع په 
هکله د روا او ناروا احکام وپ５ژني، د طرفينو د قانع کولو توان ولري او د هغوی رواني حالت 
وپ５ژني، ＇و حالل حرام او حرام حالل ونه گر＄وي، يا هم د شخ７ې د هوارولو په ＄ای شخ７ه 

نوره هم ستره نک７ي.
۲- د جرگ３ د ！اکلو په مهال د شخ７ې دوه لوري چ３ کوم شرطونه ږدي، هغه بايد جرگه ماران 
په نظر ک３ ونيسي، که د حق اخيستلو لپاره ي３ و！اکي او يا هم د سول３ لپاره، نو د هغو شرطونو 

پابندي بايد وک７ي، او که وي３ نک７ي، د پر４ک７ې منل په خصمينو الزم نه دي.
وک７ي، ＇ومره چ３ ممکنه وي  پاملرنه  پوره  ته  د عدالت خونديتوب  بايد  ماران  ۳- جرگه 
زورور او ناړامه لوری دې د عادالنه پر４ک７ې منلو ته اړباسي، ＄که اهلل پاک په عدل امر ک７ی 

او عدالت کول واجب دي.
۴- جرگه ماران بايد حرامو او حاللو ته پوره پاملرنه وک７ي، په بدو ک３ د نجونو ورکول او په 
نورو جنايي او مدني شخ７و ک３ د شريعت له حدودو وتل ناروا دي، او داس３ پر４ک７ې چ３ د 

شريعت پول３ ړنگوي، بايد عملي نشي.
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زموږ په ！ولنه ک３ د ب５الب５لو شخ７و د هوارولو لپاره د خلکو له خوا د حکم ！اکل رواج لري، زده 
کوونکي دې د لوست په ر１ا ک３ د تحکيم اوسني مختلف صورتونه تر بحث الندې ونيسي.

۱- قاضي ته د بل قاضي د ليک ډولونه د شرح３ سره سم رو＊انه ک７ئ.
۲- مرسل اليه قاضي ته د ليک په رس５دو بايد هغه ＇ه ډول اجراءات وک７ي؟

۳- په حدودو او قصاص ک３ بل قاضي ته ليک ل８５ل ول３ صح５ح نه دي؟
۴- په اجتهادي مسايلو ک３ ول３ يو قاضي د بل قاضي د پر４ک７ې مخالفت نشي کوالی؟

۵- په حدودو او قصاص ک３ د خلکو له خوا د حکم ！اکل ول３ صح５ح نه دي؟ داليل ي３ 
بيان ک７ئ.

۶- په خطا قتل ک３ د حکم له خوا پر عاقله و د ديت ورکولو پر４ک７ه ول３ صح５ح نه ده؟
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دري د４رشم لوست

د مالونو د و４شلو احکام

کله کله د شريکانو تر من＃ د گ６و مالونو و４شلو ته اړتيا پي＋ي８ي، د شريعت له مخ３ د گ６و مالونو 
و４شل روا دي خو د دې لپاره چ３ شريکان له و４ش ＇خه زيانمن نشي، شريعت په دې اړه يو 

شم５ر الر＊وون３ ک７ي چ３ په دې لوست ک３ به ي３ ولولو.
�åÍ ß» ájå̄á¶=� àH>ßJå²�$-%

�(æf áQß?�åá�ß§åE� ål>ç¿¶=�ß á�ßE� ß¼ åjá̄ßÉå¶� å¹>ßá�=� åKáÉßE� áÀåº�àÄà® àgáfßÈ�>âå�>ß®� ßG årá¿ßÈ� áÁß?�å½>ßºåáÞå¶�Êå§ßFá¿ßÈ�$.%
�*åf áQßáÙ>åE� à¼ åjá̄ßÈ�>âå�>ß®� ßG ßrß¾� á̧ ß£á«ßÈ�áß�� áÁåDßª

�*åÍ ß» ájå̄á¶>åE�>âå�> ß¢�(>â¾Çàºá@ßº�( â×áb ß¢�ÁÇ à³ßÈ� áÁß?� àGåß�ßÆ�$/%
�* ßÁÇ à²åß� ánßÈ�ß½> çjà̄á¶=� àµàá�ßÈ� ß×ßÆ�( æb åU=ßÆ� æ¼ åi>ß®�Îß· ß¢� ßl>ç¿¶=�Ê åu>ß̄á¶=�àå�áà�� ß×ßÆ�$0%

�Îß· ß¢�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� ålÆàÐèf¶=�åaßb ß¢�Îß· ß¢�åÍ ß» ájå̄á¶=�àÌßf áQà?ßÆ�$1%
�*åÐ>ßF årá¾ßáÙ=�åeábß®

�áß��( æÁ ßØàª� áÀ ß¢�> ßÂÇàMåeßÆ� á¼ àÃç¾ß?�=áÇ ß¢ça=�(ãÍß£áÉ ßu�áÆß?�ãe=ßa� á¼åÃÈåbáÈß?� å�ßÆ�(àÐ> ß²ßf èn¶=�ßf ßv ßU�=ßcåC ßÆ�$2%
� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(åÄåJßMßeßÆ�åaßb ß¢ßÆ�åÄåIáÇßº�Îß· ß¢�ßÍß¿ëÉßFá¶=�=Ç à»Éå̄ àÈ�ÎçJ ßU�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ßÃ á» åjá̄ßÈ

* á¼åå�áÇß̄åE�> ßÃ ß» ßjß®�àÄç¾ß?�åÍ ß» ájå̄á¶=� åH>ßJå²� å��àf à²ádßÈßÆ� á¼åÃåª=ßå�á¢>åE�> ßÃ à» åjá̄ßÈ�6 ãb ç»ßà�ßÆ
� áÁåCßÆ�(> â£Éåß�� á¼åå�áÇß®� å��àÄ ß» ßjß®�àÅÇàMåeßÆ� á¼ àÃç¾ß?�=áÇ ß¢ça=�(åe>ß̄ ß£á¶=�ÏßÇ åi�>çå�� àµßß� ánàá�=� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$3%
� ß̧ ß̄ßJá¾=� ß¬áÉß²�=Æàf à²ádßÈ�áß�ßÆ� ß́ á·åá�=�=áÇ ß¢ça=� åÁåCßÆ�( á¼ àÃß¿áÉßE�àÄ ß» ßjß®�àÅáÆßß� ám=� á¼ àÃç¾ß?�åe>ß̄ ß£á¶=� å��=áÇ ß¢ça=

* á¼ àÃß¿áÉßE�àÄ ß» ßjß®� á¼åÃáÉß¶C
� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( á¼ åÂåb ßUß? � åGß· ßìåE� ß¼ ßjß®�(åÄåFÉ årß¿åE � à¤å«ßJá¿ßÈ �åÐ> ß²ßf èn¶=� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$4%
� ßGß· ß{� áÁåCßÆ�ß(¼ ßjß®�å�åN ß³á¶=� àG åU> ßq� ßGß· ß{� áÁåDßª�å(ÄåFÉ årß¾�åÍç·å̄å¶�èf åvßJjßÈ� àf ß] áÛ=ßÆ� à¤å«ßJá¿ßÈ� á¼ àÂ àb ßUß?
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�*> ß»åÃÉ åu=ßß�åE� ç×C�>Ã á» åjá̄ßÈ�áß��(èf åvßJ ájßÈ�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� ßÁ>ß²�ÁåCßÆ�( á¼ åjá̄ßÈ�áß��( å̧ Éå·ß̄á¶=� àG åU> ßq
�*æb åU=ßÆ� æ¬á¿ åq� áÀåº� áKß¾> ß²�=ßcC� ßzÆàf à£á¶=� à¼ åjá̄ßÈßÆ�$5%

� ß×ßÆ � ß°Éå®çf¶= � à¼ åjá̄ßÈ � ß× �6ßÍß«Éå¿ ßU �ÇàEß? � ß¹>ß®ßÆ �( æxá£ßE � å� �>ßÃ ßvá£ßE �å� ßjá¿åá�= � à¼ åjá̄ßÈ � ß×ßÆ �$-,%
�* ß°áÉå®çf¶=� à¼ åjá̄ßÈ�6 ãb»�Æ�¬iÇÈ�ÇE?�¹>®Æ�(åÄåI àÆ>ß«ßJå¶�ßf åÂ=ßÇßá�=

�*àÐ> ß²ßf èn¶=�Î ßu=ßß�ßÈ� áÁß?� ç×C�Î âUße� ß×ßÆ�ãfáÒåE� ß×ßÆ�ã½>çß�� à¼ ßjá̄ àÈ� ß×ßÆ�$--%

ژباړه
)١( د ويشلو کتاب 

)۲( امام ته پکار دي چ３ د بيت المال په تنخواه و４شونکی و！اکي، تر＇و خلکو ته )د هغوی 
مالونه( له مزدورۍ پرته وويشي، که ي３ )له بيت المال ＇خه( ونه ！اکه، نو داس３ و４شونکی دې 

و－وماري چ３ په مزدورۍ )د خلکو مالونه( ويشي. 
)۳( واجب ده چ３ )و４شونکی( عادل، امين او په و４ش پوه وي. 

)۴( قاضي به خلک په يو و４شونکي نه مجبوروې او نه به و４شونکي پر８４دي چ３ په )مزدورۍ( 
ک３ سره شريک شي.

)۵( د امام ابوحنيفه په نظر د و４شلو مزدوري د سرونو )اشخاصو( په )حساب( ده. امام ابويوسف 
او امام محمد وايي: د برخو د اندازو په )حساب( ده. 

)۶( شريکان که د کور يا ＄مک３ )قاضي( ته راشي او دعوه وک７ي چ３ له فالني ＇خه ي３ په 
ميراث وړي دي، د امام ابوحنيفه په نظر به ي３ تر هغ３ نه ويشي، تر＇و ي３ د هغه په م７ينه او د 
وارثانو په شم５ر －واهان نه وي ت５ر ک７ي. امام ابويوسف او امام محمد وايي: د هغوی په وينا به 

ي３ ويشي او د و４ش په خط ک３ به ليکي چ３ د هغوی په وينا ي３ و４شلي. 
)۷( که گ６ )مال( پرته له ＄مک３ نور شيان وو او دعوه ي３ وک７ه چ３ )د دوی( ميراث دی، د 
！ولو )امامانو( په نظر به ي３ ويشي. که د ＄مک３ په اړه ي３ دعوه وک７ه چ３ په )بيه( ي３ اخيست３، 
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د دوی تر من＃ به ي３ وويشي. که ي３ د ملکيت دعوه وک７ه او دا ي３ ونه ويل چ３ ＇نگه ي３ 
)ملکيت( تر السه ک７ی، د دوی تر من＃ به ي３ وويشي. 

)۸( که هر شريک له خپل３ برخ３ گ＂ه اخيستله د يوه په غو＊تنه به ي３ ويشي، خو که يوه )له 
خپل３ برخ３( گ＂ه اخيستله او بل د برخ３ د کموالي له امله زيانمن ک５دلو، نو که د زيات３ برخ３ 
＇＋تن )د و４ش( غو＊تنه وک７ه وبه ي３ ويشي او که د کم３ برخ３ ＇＋تن د و４ش غو＊تنه وک７ه نه 
به ي３ ويشي. که دواړه )په و４شلو سره( زيانمن ک５دل، د دواړو له رضايت پرته به ي３ نه ويشي. 

)۹( له ＄مک３ پرته نور شيان که له يو جنس ＇خه وو، ويشي به ي３. 
)۱۰( دوه بيل جنسونه به يو د بل په ＄ای نه ويشي. امام ابوحنيفه ويلي: مريان او قيمتي کا３１ 
به )پخپلو من％ونو ک３ د زيات( توپير له امله يو د بل په ＄ای نه ويشي. امام ابويوسف او امام 

محمد ويلي: مريان به ويشي. 
)۱۱( حمام، ＇اه او ژرنده به د شريکانو له رضايت پرته نه ويشي.

شرحه
د قسمت )و４ش( تعريف: )قسمت( په لغت ک３ و４شلو او ب５لولو ته وايي او په اصطالح ک３ يو 

＄ای ته د خپرې برخ３ را！ولول قسمت )و４ش( بلل کي８ي. د مالونو و４ش د ＇＋تنانو په غو＊تنه 
رامن％ته کي８ي، په دې شرط چ３ د مال په و４ش سره گ＂ه اخيستل له من％ه الړ نشي او له و４ش 

وروسته هم مال د گ＂３ اخيستلو وړ پات３ شي.
د ويشونکي ټاکل: د مالونو و４ش ＄که د قضا له دندو ＇خه شم５رل کي８ي چ３ د خلکو د 

شخ７و د هوارولو لپاره ترسره کي８ي. ＇رنگه چ３ د قاضي تنخواه له بيت المال ＇خه  ورکول 
و４شونکی  تنخواه  په  المال  بيت  د  هم  لپاره  و４ش  د  مالونو  د  چ３  ده  الزمه  امام  په  کي８ي، 
و－وماري، خو له دې امله چ３ د و４شونکی گ＂ه د مالونو ＇＋تنانو ته رسي８ي، نو امام کوالی 
شي چ３ و４شونکی و！اکي او مزدوري ي３ د مال له ＇＋تنانو واخلي، په هر حال د و４شونکي 
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！اکل د امام مسؤليت دی.
د  پوره وي،  يعن３ د قاضي شرطونه پک３  بايد عادل وي،  د و４شونکي شرطونه: و４شونکی 

دې لپاره چ３ خلک ورباندې باور او اعتماد وک７ي، بايد امانت／ر وي، همدا راز د و４شلو په 
احکامو پوه وي.

قاضي نشي کوالی چ３ خلک د４ته اړباسي ＇و د ده له خوا په هغه ！اکل شوي و４شونکي باندې 
خپل مالونه وويشي چ３ مزدوري له خلکو اخلي، په دې دليل چ３ د مزدورۍ په صورت ک３ 

د مال و４شل يو عقد دی او قاضي خلک عقد کولو ته اړويستلی نشي. 
قاضي به ويشونکي د４ته نه پر８４دي چ３ پخپل من＃ ک３ داس３ شرکت رامن％ته ک７ي چ３ د هر 
و４ش مزدوري په ！ولو تقسيم ک７ي. په دې صورت ک３ د و４شونکو يووالی د دې المل کي８ي 

چ３ خلک دوی ته اړ شي او نرخونه د و４شونکو په خو＊ه پورته الړ شي. 
د و４شلو مزدوري: د امام ابوحنيفه په نظر د و４شلو مزدوري د افرادو په تناسب ورکول کي８ي، 

يعن３ که د ＇لورو کسانو مال و و４شل شي او ＇لور سوه افغان９ مزدوري راشي نو هر يو به سل 
سل افغان９ ورکوي، ＄که دا مزدوري د جال کولو ده او برخ３ په جال کولو ک３ سره يو شان 

دي. 
يعن３  کي８ي،  اخيستل  تناسب  په  اندازو  د  برخو  د  به  مزدوري  امام محمد  او  ابويوسف  امام 
که د چا برخه زياته وه، هغه به زياته مزدوري ورکوي او د چا برخه چ３ کمه وه، هغه به کمه 
مزدوري ورکوي. د ب５لگ３ په ډول دوو کسانو خپله مشترکه دوه جريبه ＄مکه و و４شله يوه ته 
يونيم جريب او بل ته نيم جريب ورس５ده او مزدوري دوه سوه افغان９ وه، د نيم جريب ＇＋تن 
به پن％وس افغان９ او د يو نيم جريب ＇＋تن به يو سلو پن％وس افغان９ مزدوري ورکوي، ＄که 

د ل８ مال جال کول ل８ه خواري او د ډ４ر مال جال کول ډ４ره خواري غواړي.
له و４شونکي ＇خه د مال و４شلو غو＊تنه: که د مال ＇＋تن د منقولو يا غيرمنقولو مالونو سره 

قاضي )و４شونکي( ته راشي او پر مال د ميراث يا بيع３ په سبب د ملکيت دعوه وک７ي، يا هم 
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د ملکيت د سبب يادوونه ونک７ي او د مال د و４شلو غو＊تنه وک７ي. په دې ！ولو صورتونو ک３ به 
قاضي د هغوی تر من＃ مال ويشي م／ر په يو صورت ک３ چ３ هغه په دې ډول دی:

د کور يا ＄مک３ ＇＋تنان چ３ کور او ＄مکه په الس ک３ لري، قاضي ته راشي، د ＄مک３ د 
وراثت دعوه وک７ي او د هغ３ د و４ش غو＊تنه وک７ي. د امام ابوحنيفه په نظر قاضي نشي کوالی 
چ３ سمالسي ＄مکه او کور د دوی تر من＃ و ويشي، بلک３ له دوی ＇خه به د مورث په م７ينه 
شاهدي  ک３  په محکمه  شاهدان  نوموړي  کله چ３  وغواړي،  شاهدان  په شم５ر  وارثانو  د  او 

ووايي، قاضي به ＄مکه او کور د دوی تر من＃ و و４شي. 
د امام ابوحنيفه دليل دا دی چ３ په دې صورت ک３ له و４شلو وړاندې، ترکه د م７ي ملکيت دی 
او د هغه حقونه لکه پور او وصيت ورپورې ت７لي دي. په دې بنس د مال و４شل په م７ي باندې 

پر４ک７ه کول دي چ３ دا پر４ک７ه له شاهدۍ پرته صح５ح نه ده. 
د يارانو دليل دا دی چ３ د دوی ذواليدي د دوی د ملکيت دليل دی او بل کوم مدعي هم 
ورسره نشته، نو بايد چ３ د دوی ملکيت د دوی تر من＃ وو４شل شي، خو دا چ３ دا پر４ک７ه په 
همدوی پورې محدوده وي او د بل احتمالي حقدار حق ضايع نشي، بايد د و４ش په کتاب ک３ 

وليکل شي چ３ و４ش يوازې د دوی په غو＊تنه تر سره شوی.  
په و４ش باندې د زيان اغ５ز: د قدوري ليکونکي له و４ش ＇خه د راپيداک５دونکي زيان پر 

بنس ＇و صورتونه راوړي چ３ شرحه ي３ داس３ ده:
۱- مال داس３ وي چ３  له و４ش وروسته دواړه شريکان له خپل３ برخ３ گ＂ه اخيستالی شي. 
په دې صورت ک３ د هر شريک په غو＊تنه مال و４شل کي８ي، ＄که په و４ش سره کوم زيان نه 

رامن％ته کي８ي.
۲- مال داس３ وي چ３ د يوه برخه پک３ زياته او د بل کمه وي او د کم３ برخ３ ＇＋تن د 
کموالي له امله د مال په و４شلو سره زيانمن کي８ي. په دې صورت ک３ که د زيات３ برخ３ ＇＋تن 
د مال د و４شلو غو＊تنه وک７ي، مال و４شل کي８ي او د کم３ برخ３ د ＇＋تن مخالفت ته اعتبار 
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نشته، ＄که د خپل مال ＇خه گ＂ه اخيستل د زيات３ برخ３ د ＇＋تن حق دی.
۳- که په پورتني صورت ک３ د کم３ برخ３ ＇＋تن سره له دې چ３ په و４ش زيانمن کي８ي، 
بيا هم د و４ش غو＊تنه وک７ي، مال نه و４شل کي８ي، ＄که د کم３ برخ３ د ＇＋تن غو＊تنه په 

د＊من９ او عناد والړه ده، نه په کوم معقول دليل.
۴- که په و４ش ک３ دواړو ته زيان رس５ده، د دواړو له رضايت پرته نه و４شل کي８ي، يعن３ د يوه 
د مخالفت په صورت ک３ د بل په غو＊تنه نه و４شل کي８ي، ＄که په زور و４شل هغه وخت روا 

دي چ３ گ＂ه پک３ وي او په دې صورت ک３ په و４ش ک３ کومه گ＂ه نشته.
د و４شلو مالونه: لکه چ３ پوهي８و مالونه په دوه ډوله دي: منقول او غير منقول مالونه. عروض 

)سامان( که له يو جنس ＇خه وي، قاضي ته روا دي چ３ د شريکانو له خو＊３ پرته ي３ د هغوی 
تر من＃ وويشي، ＄که د عروضو -چ３ له يو جنس ＇خه وي- داس３ برابر و４شل چ３ گ＂ه هم 

ترې پورته شي ممکن دي، لکه د ت５لو، غنمو، ه／يو او داس３ نورو و４شل. 
ي３  تر من＃  نه وي قاضي نشي کوالی چ３ د شريکانو  يو جنس ＇خه  له  هغه عروض چ３ 
وويشي. دا ＄که چ３ د دوی ترمن＃ برابروالی نشته، البته قاضي کوالی شي چ３ د شريکانو 
په خو＊ه ي３ يو د بل په ＄ای داس３ وويشي چ３ ！ولو شريکانو ته د هغوی د سهمونو مطابق په 

ارز＊ت ک３ برابرې برخ３ ورسي８ي.
مسئله: که ＇ه هم ！ول مريان يو جنس شم５رل کي８ي خو دا چ３ مريان د وصفونو او خويونو 

له امله پخپلو ک３ سره زيات توپير لري، د امام ابوحنيفه په نظر د همجنسو مالونو په ＇５ر د 
هغوی يو ډول و４شل سم نه دي، بلک３ د وصفونو د توپير په اساس بايد جال جنسونه وشم５رل 
شي او هر يوه ته جال قيمت و！اکل شي او د ！اکل شوي ارز＊ت او قيمت په بنس يو د بل 
سره معاوضه او معامله شي. ب５الب５ل قيمتي کا１ي او جواهر هم پخپلو من％ونو ک３ د قيمت او 

ارز＊ت د توپير له امله د مريانو په ＇５ر حکم لري.
له و４ش وروسته  په دې شرط و４شل کي８ي چ３  پيل ک３ مو ويلي و چ３ مالونه  په  د لوست 
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ور＇خه د گ＂３ اخيستل ممکن وي، ＇رن／ه چ３ حمام، ＇اه او ژرنده له و４شلو وروسته د گ＂３ 
اخيستلو وړ نه پات３ کي８ي، په دې بنس قاضي نشي کوالی چ３ د شريکانو له خو＊３ پرته ي３ 

وويشي. که شريکان راضي وو، و４شل ي３ روا دي.

زده کوونکي دې دوه ډل３ شي. يوه ډله دې د هغو مالونو نومونه واخلي چ３ پخپلو ک３ توپير نه 
لري او قاضي ي３ د شريکانو له خو＊３ پرته پر هغوی و４شالی شي. د زده کوونکو بله ډله دې د 

هغو مالونو نومونه واخلي چ３ قاضي ي３ د شريکانو له خو＊３ پرته پر هغوی نشي و４شالی.

رامن％ته  و４ش ＇ه وخت  ووايئ چ３  هم  دا  او  ک７ئ،  بيان  ي３  او شرط  تعريف  قسمت   -۱
کي８ي؟

۲- د و４شونکي شرطونه بيان ک７ئ.
تشر４ح  اختالف  امامانو  د  اړه  دې  په  کي８ي؟  ورکول  تناسب  کوم  په  مزدوري  و４شلو  د   -۳

ک７ئ.
۴- د کور يا ＄مک３ ＇＋تنان چ３ کور او ＄مکه په الس ک３ لري، د وراثت د دعوا په صورت 
ک３ د و４ش غو＊تنه وک７ي. په دې صورت به قاضي ＇ه کوي؟ په دې اړه د امامانو اختالف 

تشر４ح ک７ئ.
۵- عروض ＇ه ډول و４شل کي８ي؟ د جنسونو اختالف ته په پام سره ي３ حکمونه بيان ک７ئ.

۶- ＇اه او ژرنده ول３ د شريکانو له خو＊３ پرته نشي و４شل ک５دای؟
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＇لورديرشم لوست

د ＄مک３ د و４شلو حکمونه

په دې لوست ک３ به د ＄مک３ د و４ش په طريق３ سرب５ره د و４ش په اړه يو ل７ نور حکمونه هم 
رو＊انه ک７و. 
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ژباړه 

)۱( کله چ３ دوه وارثان حاضر شي، د )مورث( په م７ين３ او د وارثانو په شم５ر گواهان ت５ر ک７ي 
او کور د دوی په الس ک３ وي او دوی سره يو غايب وارث وي، نو قاضي به کور د حاضرو 
تسليم  ي３  برخه  و！اکي چ３  وکيل  به  لپاره  )وارث(  د غايب  او  وو４شي  په غو ＊تنه  )وارثانو( 

ک７ي. 
)۲( که )و４ش غو＊تونکي( په بيعه اخيستونکي وو، د غايب )شريک( په صورت ک３ به ي３ 

نه ويشي.
)۳( که ＄مکه د غايب وارث په الس ک３ وه، نه به ي３ ويشي، که )يوازې( يو وارث حاضر شو 

) او －واهان ي３ ت５ر ک７ل( نه به ي３ ويشي.
)۴( که په يو ＊ار ک３ ＇و مشترک کورونه وو، د امام ابوحنيفه په نظر به هر کور جال ويشي، 

امام ابويوسف او امام محمد ويلي: که يو د بل په ＄ای و４شل گ＂ور وو، وبه ي３ ويشي.
)۵( که کور او ＄مکه وه، يا کور او دوکان وو، هر يو به جال وويشي. 

)۶( و４شونکي ته پکار دي چ３ )برخ３ په کاغذ( ان％ور ک７ي، برابرې ي３ ک７ي، －ز ي３ ک７ي 
او ودان９ قيمت ک７ي، هره برخه له نورو ＇خه د الرې او ل＋تي په شمول جال ک７ي، ＇و د 
يوې برخ３ له بل３ سره ت７او نه وي، بيا به د دوى نومونه ليکي او پچه به اچوي، اوله برخه به 
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په لوم７ۍ، ورپس３ په دويم３ او در４م３ او همداس３ نورې، بيا به پچه راوباسي، د چا نوم چ３ 
لوم７ی راووت لوم７ۍ برخه د هغه او د چا چ３ دويم راووت دويمه برخه د هغه شوه. 

)۷( دراهم او دينار به په و４ش ک３ نه گ６وي، مگر د شريکانو په خو＊ه. 
)۸( که ي３ داس３ و４ش وک７ چ３ د يو په ملکيت ک３ د بل وياله يا الره وه او )وياله يا الره( په 
و４ش ک３ شرط شوې نه وه، نو که د الرې او ويال３ اړول شوني وو، د بل )شريک( په الره او 

وياله ک３ به نه ＄ي، او که شوني نه وو، و４ش به فسخ شي. 
شريکانو  )د  و چ３  پوړ  پورتنی  داس３  يا  درلود،  نه  ي３  پوړ  دويم  و چ３  کور  داس３  که   )۹(
ملکيت( الندې پوړ ي３ نه درلود، يا الندې پوړ چ３ پورته پوړ ي３ درلود، هر يو به جال قيمت 

ک７اى شي او د قيمت )په اساس( به وو４شل شي، له دې پرته بل شی معتبر نه دی. 
)۱۰( که و４ش غو＊تونکو په خپلو ک３ اختالف وک７ او دوو و４شونکو گواهي وويله، گواهي 

ي３ قبلي８ي.
)۱۱( که يوه د ت５روتن３ دعوه وک７ه او گومان ي３ کاوه چ３ د ده ＄ين３ برخه ي３ د ملگري په الس 
ک３ ده په داس３ حال ک３ چ３ په ＄ان ي３ د خپل حق پوره اخيستلو گواهي ويل３ وه، )په دې 

صورت ک３( خبره ي３ نه منل کي８ي مگر په گواهانو سره. 
)۱۲( که ي３ وويل: حق م３ پوره اخيستی، بيا ي３ وويل: ＄ن３ م３ اخيستی. )په دې صورت 

ک３( د خصم خبره د قسم سره معتبره ده. 
)۱۳( او که ي３ وويل: تر دې ＄ايه ما ته رارس５دل３ وه، خو راتسليم ي３ نک７ه او په ＄ان ي３ د حق 
پوره اخيستلو گواهان هم نه وو ت５ر ک７ي او هم د شريک لخوا دروغجن وگ２ل شو، نو دواړه به 

قسمونه وک７ي او و４ش به فسخ شي. 
)۱۴( که د يو شريک ＄ين３ معلومه برخه په استحقاق يوړل شي، د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( 
په نظر و４ش نه فسخ کي８ي او دی به د خپل３ )په استحقاق وړل شوې( برخ３ په اندازه له خپل 

شريک ＇خه  اخلي. امام ابويوسف ويلي: و４ش فسخ کي８ي. 
شرحه

د وارث د غيابت په صورت ک３ د کور د و４ش غو＊تنه: په  ت５ر لوست ک３ مو د وارثانو له 
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خوا د کور د و４ش د غو＊تن３ صورت له حکم سره رو＊انه ک７ی و، په دې لوست ک３ د هغه 
صورت په اړه غ８ي８و چ３ دوه وارثان له قاضي ＇خه د کور د و４ش غو＊تنه وک７ي خو له دوی 
سره په مال ک３ يو غايب وارث هم حقدار وي. په دې صورت ک３ که وارثان د مورث په  م７ينه 
او د وارثانو په شم５ر گواهان ت５ر ک７ي، قاضي به کور د دوی ترمن＃ و ويشي، يو وارث به د م７ي 
له خوا خصم او بل به د ورثه و خصم وگ２ل شي، او د غايب وارث لپاره به وکيل و！اکي، ＇و 

په و４ش ک３ د هغه استازيتوب وک７ي. 
که حاضر وارث يو و، بيا هم کور نه و４شل کي８ي، ＄که چ３ يو شخص د ورثه و او م７ي دواړو 

خصم نشي ک５دای.
که په پورتن９ مسئله ک３ د کور د و４ش دعوا د ميراث نه بلک３ د بيع３ په بنس وه، قاضي نشي 
کوالی چ３ د غايب شريک په غياب ک３ کور وويشي، ＄که د ميراثي او په بيع３ د اخيستل 
د غايب  ميراثي ملکيت ک３ حاضر  په  دا دی چ３  او هغه  توپير شته  من＃  تر  شوي ملکيت 
استازيتوب کوالی شي، خو په بيعه اخيستل شوي ملکيت ک３ حاضر د غايب خصم نشي 

ک５دای.
که کور ميراث او د غايب په الس ک３ و، بيا هم نه و４شل کي８ي، په دې دليل چ３ ذواليد غايب 

دی او په غايب پر４ک７ه سمه نه ده.
！ولو  په  جال  به  کور  هر  درلودل،  کورونه  ＇و  ک３  ＊ار  يو  په  شريکانو  که  و４ش:  کورونو  د 

شريکانو و４شل کي８ي، يو به د بل په ＄ای نه و４شل کي８ي او هر کور جال جنس شم５رل کي８ي، 
＄که موقعيت، گاون６يانو او نورو ！کو ته په پام سره په ارز＊ت ک３ برابر نه دي. امام ابويوسف 
او امام محمد وايي: د جال يا يو د بل په ＄ای و４شلو واک د قاضي په الس ک３ دی. قاضي چ３ 
حاالتو ته په کتو سره هر ډول غوره وگ２له همغس３ به و４شل کي８ي. البته که د و４ش مالونه کور 
او دوکان يا ＄مکه او دوکان وو، نو په اتفاق سره بيل بيل و４شل کي８ي، ＄که چ３ دا مختلف 

جنسونه دي او مختلف جنسونه يو د بل په ＄ای نه و４شل کي８ي.
د کورونو د و４ش طريقه: په الندې ډول ده:

۱- و４شونکی به کورونه په کاغذ ان％ور ک７ي ＇و ＊ه جوت او رو＊انه شي.
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۲- برخ３ به په سهمونو برابرې وويشي.
۳- برخ３ به د －ز په حساب معلوم３ ک７ي.

۴- د ودانيو مالي ارز＊ت به معلوم ک７ي.
۵- هره برخه به د الرې او ويال３ په شمول له بل３ ＇خه داس３ جال ک７ي چ３ تر من＃ ي３ هي＆ 

شی مشترک پات３ نشي. 
۶- برخ３ به د شريکانو له شم５ر سره سم په لوم７ۍ، دويم３، در４م３... سره ونوموي.

۷- د شريکانو نومونه به په جال کاغذونو ک３ داس３ وليکي چ３ د کاغذ له پرانيستلو پرته معلوم 
نشي، بيا به يو يو کاغذ پرانيزي، د هر چا نوم چ３ لوم７ی راووت لوم７ۍ برخه د هغه او د چا 

چ３ نوم دويم راووت دويمه برخه د هغه رسي８ي او همداس３ نور.
د کورونو په و４ش ک３ پيس３ نه گ６ي８ي مگر دا چ３ شريکان ي３ وغواړي.

د پوړونو په و４ش ک３ هر پوړ جال جال ارز＊ت لري.
له و４ش وروسته د ت５روتن３ دعوا: په دې اړه په متن ک３ درې صورتونه راغلي:

۱- که ＇وک له و４ش وروسته دعوا وک７ي چ３ د ده ＄ين３ برخه د ده د ملگري په الس ک３ 
ده په داس３ حال ک３ چ３ په ＄ان ي３ د خپل حق پوره اخيستلو گواهي ويل３ وه، ＇رن／ه چ３ 
په دې صورت ک３ دی د و４ش د فسخه کولو مدعي دی، نو خبره ي３ له شاهدانو پرته نه  منل 

کي８ي، ＄که شاهدان ت５رول په مدعي دي.
۲- په دويم صورت ک３ چ３ وايي: حق م３ پوره اخيستی. بيا ووايي: ＄ين３ م３ اخيستی. په 
دې صورت ک３ ي３ هم له شاهدانو پرته خبره نه منل کي８ي، ＄که په مقابل لوري ي３ د خپل 

حق پوره اخيستلو وروسته د غصب دعوا ک７ې او شاهدان ت５رول په مدعي دي.
بلک３ د حق  نه ده ويل３  په ＄ان ي３ د حق اخيستلو شاهدي  په در４م صورت ک３ چ３   -۳
غو＊تلو دعوا ي３ ک７ې او مقابل لوري دروغجن گ２لی، دواړه به قسمونه کوي او و４ش به فسخه 

کوي.
له ويش ＇خه وروسته د يوې برخ３ په استحقاق وړل کيدلو اختالف: دغه اختالف چ３ 

په متن ک３ ذکر شوی هغه مهال رامن％ته کي８ي چ３ يوه شائعه برخه په استحقاق يوړل شي، نو 
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امام ابو حنيفه)رحمه اهلل(  وايي چ３ ويش نه فسخ کي８ي او امام ابو يوسف )رحمه اهلل( وايي 
چ３ فسخه کي８ي، خو که په استحقاق وړل په يوه معينه برخه ک３ رامن％ته شي، نو بيا په اجماع 
سره ويش نه فسخ کي８ي، ＄که چ３ دلته استحقاق په معينه برخه ک３ دی نه په ！ول کور ک３، 
خو که استحقاق په ＄ين３ شايع برخه ک３ رامن％ته شي بيا نو د ！ولو په اتفاق ويش فسخه کي８ي، 
لکه په نيم شايع کور ک３ استحقاق ترالسه کول، خو که چيرې استحقاق پر نيمايي هغه ＇ه ک３ 
رامن％ته شي چ３ د يو د دوي په الس ک３ معلوم او تقسيم شوي وي، نو مستحق اختيار لري 
چ３ تقسيم باطلوي او که نه ي３ باطلوي، نو د خپل مل／ري په الس ک３ د معلوم تقسيم شوي 

＇لورمه به ترې وغواړي.

په دريو شريکانو  لري،  پوړ ي３ شپ８ خون３  پوړيزه ودان９ چ３ هر  يوه درې  زده کوونکي دې 
برابرې وويشي.

۱- که د يو غايب شريک په صورت ک３ دوه حاضر شريکان د ميراث يا بيع３ په بنس د کور 
د و４ش غو＊تنه وک７ي، ＇ه حکم لري؟

۲- په  يو ＊ار ک３ د شريکانو ＇و کورونه به جال و４شل کي８ي که يو د بل په ＄ای؟ د دليل سره 
ي３ حکم بيان ک７ئ.

۳- د ＄مکو او کورونو د و４ش طريقه بيان ک７ئ.
۴- له و４ش وروسته د ت５روتن３ د دعوا درې صورته بيان ک７ئ.

۵- آيا د و４ش غو＊تونکو د اختالف په صورت ک３ د و４شونکو شاهدي قبلي８ي؟
۶- که له و４ش وروسته د يو شريک برخه په استحقاق يوړل شي، ستونزه به ＇ه ډول حل 

کي８ي؟
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پن％ه ديرشم لوست

اکراه )١(

د اسالمي شريعت له مخ３ د معامالتو د ترسره کولو لپاره يو شرط د عاقدينو رضايت دی، کله 
کله ＄ين３ عقدونه د عاقدينو له رضايت پرته د اکراه او اجبار له مخ３ رامن％ته کي８ي، اکراه په 

فقهه ک３ ＄انگ７ي حکمونه لري چ３ په ننني لوست ک３ به ي３ ولولو.
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ژباړه 
)١( د اکراه کتاب

)۲( د اکراه حکم هغه مهال ثابتي８ي چ３ )اکراه( د داس３ چا له خوا وشي چ３ دهغه ＇ه د کولو 
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توان ولري چ３ گواښ ي３ ک７ی، برابره ده چ３ )گواښ کوونکی( پاچا وي او که غل. 
)۳( که س７ی د وژلو، سختو وهلو يا د اوږد بند په گواښ سره د خپل مال په پلورلو، د کوم شي 
په اخيستلو، يا په دې چ３ چا ته په زر روپ９ اقرار وک７ي، يا د خپل کور په کرايه ورکولو مجبور 
ک７الی شو او هغه پلورل او اخيستل ترسره ک７ل، )د اکراه د له من％ه تلو وروسته( اختيار لري، 

که ي３ خو＊ه شوه بيعه به په خپل حال پر８４دي او که ي３ خو＊ه وه فسخه به ي３ ک７ي. 
ي３  که  ورک７ې.  اجازه  ي３  ته  بيع３  اخيست３ وې،  په خپله خو＊ه  )قيمت(  پيس３  ي３  که   )۴(
ب５رته ورکول دي، که په الس ک３ ي３  او په ده ي３  نه ده  )پيس３( په زور اخيست３ وې، اجازه 
موجودې وې، که مبيعه د اخيستونکي په الس ک３ هالکه شوه او دى مکره )اړويستل شوی( 
نه و، د قيمت ضامن دی، که د مکره )مجبور( خو＊ه شوه مکره )اجبار کوونکی( ضامن بللی 

شي.
)۵( که ＇وک مجبور ک７ای شو چ３ مرداره وخوري يا شراب و＇＋ي او د بند، وهلو يا ت７لو په 
وسيله )دې کار ته( اړويستل شو، ورته روا نه دي، مگر دا چ３ په داس３ ＇ه ي３ وگوا＊وي چ３ 
په ＄ان يا د بدن په کوم غ７ي وو４ري８ي، که په دوی وو４ر４ده، روا دي چ３ اړويستل شوي کار 
وک７ي شي، او ورته روا نه دي چ３ د گواښ د ترسره کولو په وړاندې صبر وک７ي، که ي３ تر دې 

صبر وک７ چ３ ياد شوی عمل ي３ ورباندې ترسره  ک７ او خوراک ي３ ونک７، گنهگار دی.
 

شرحه:
د اکراه تعريف: اکراه په لغت ک３ داس３ عمل ته د انسان اړويستلو ته وايي چ３ بد ي３ گ２ي. په 

اصطالح ک３ کوم کار ته د چا داس３ اړويستلو ته وايي چ３ اهليت ي３ په ＄ای خو رضايت ي３ 
له من％ه وړي او کله ي３ اختيار هم فاسدوي.

داکراه ډولونه: اکراه په دوه ډوله ده:

١_ ملجئه)مضطره( اکراه: هغه ده چ３ مکَره په وژلو يا د بدن د يو غ７ي په له من％ه وړلو سره 

وگوا＊ل شي.
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٢_ غير ملجئه)غيرمضطره( اکراه: هغه ده چ３ مکره په وهلو، ت７لو يا بندي کولو سره وگوا＊ل 

شي.
د اکراه ثبوت: په اکراه هغه وخت حکم مرتبي８ي چ３ د داس３ شخص له  خوا گواښ وشي 

چ３ د خپل گواښ د عملي کولو توان ولري، که گواښ کوونکي د گواښ د عملي کولو توان 
نه درلود، اکراه نه گ２ل کي８ي.

د اکراه په حالت ک３ د راک７ې ورک７ې حکم: که د وژلو يا سختو وهلو د گواښ په صورت 

ک３ چا خپل مال وپلوره، او وروسته نوموړی خطر له من％ه والړ، نو پلورونکی واک لري چ３ 
بيعه فسخه  ک７ي، ＄که د بيع３ لپاره د عاقدينو رضايت شرط دی کوم چ３ په اکراه سره له 

من％ه تللی و، نو بيعه فاسده ده او پلورونکی ي３ د فسخه کولو واک لري. 
بيعه بشپ７ه گ２ل  او  له من％ه ＄ي  اکراه  بيعه ک３ مکره پيس３ په خو＊ه واخلي،  په پورتن９  که 
کي８ي، ＄که اکراه د بيع３ په عقد شوې، نه د پيسو په تسليمولو، يعن３ پلورونکي کوالی شول 
چ３ مال وسپاري او د پيسو له اخيستلو ډډه وک７ي، خو دا چ３ پلورونکي د پيسو له اخيستلو 

ډډه نده ک７ې، د رضايت معنا لري.
که په پورتني صورت ک３ پلورونکي ايجاب او قبلول په اکراه سره ک７ی وي او پيس３ ي３ هم په 
اکراه سره تسليم ک７ي وي، نو د رضايت د نه موجوديت له امله بيعه نده شوې او پيس３ د مکره 
سره د امانت په ＇５ر دي، چ３ د خطر له ليرې ک５دو وروسته ي３ که په الس ک３ موجودې وې 

اخيستونکي ته به ي３ سپاري، خو که د ده له تيري پرته له من％ه تلل３ وې، ضامن نه دی.
که په پورتني صورت ک３ اخيستونکي مبيعه له اکراه پرته تسليم ک７ي وي او مبيعه د اخيستونکي 
سره هالکه شي، اخيستونکی ي３ ضامن دی، ＄که له صح５ح عقد پرته ي３ پردی مال په الس 
ک３ هالک شوی. په دې صورت ک３ مکَره )اړو４ستل شوی( اختيار لري چ３ له مکِره ＇خه 

تاوان غواړي او که له اخيستونکي ＇خه.
د شرابو او مردارې په خوړلو اکراه: په دې صورت ک３ دوه ډوله )ملجئه اوغيرملجئه( اکراه 

ک５دالی شي.
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د غير ملجئ３ اکراه صورت: که ＇وک په غيرملجئه اکراه )په وهلو، ت７لو، بندې کولو او يا بل 

داس３ زيان سره( وگوا＊ل شي چ３ د ＄ان يا د کوم غ７ي د له من％ه تلو و４ره پک３ نه وي ＇و 
شراب و＇＋ي يا د مردارې غو＊ه وخوري، ورته روا نه دي چ３ دا کار وک７ي البته د شرابو حد 

ورباندې نشته. 
د ملجئ３ اکراه صورت: که ＇وک په ملجئه اکراه )په وژلو يا د بدن د کوم غ７ي په له من％ه 

وړلو سره( وگوا＊ل شو چ３ شراب و＇＋ي يا د مردارې غو＊ه وخوري، ورباندې واجب دي 
چ３ دا کار وک７ي او ＄ان له مرگه وساتي، لکه ＇نگه چ３ د مخمص３ په حالت ک３ واجب 
دي. که چا په دې حالت ک３ د مردارې له  خوړلو انکار وک７ او د مکِره له خوا و وژل شو، 
گنهگار دی، ＄که د ملجئ３ اکراه په حالت ک３ د مردارې خوړل روا دي او د روا شيانو ＇خه 

په پره５ز کولو سره ＄ان وژل گناه ده.

 

۱- د اکراه لغوي او اصطالحي تعريف بيان ک７ئ.
۲- د اکراه ډولونه رو＊انه ک７ئ.

۳- اکراه ＇ه وخت معتبره  گ２ل کي８ي؟
۴- که د وهلو د گواښ په  صورت ک３ بيعه  رامن％ته  شي ＇ه حکم لري؟

۵- که پلورل په اکراه سره رامن％ته شي او پيس３ د پلورونکي په الس ک３ له من％ه والړې شي، 
＇ه  حکم لري؟

۶ د ملجئ３ اکراه په صورت ک３ د مردارې له خوړلو ډډه کول روا دي که ناروا؟ له دليل سره 
ي３ رو＊انه ک７ئ.
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شپ８ ديرشم لوست

اکراه )٢(

په ت５ر لوست ک３ مو د اکراه تعريف او يو ل７ حکمونه لوستي وو. دا لوست هم د اکراه د پات３ 
احکامو په اړه دی.

�áÆßA�( æbáÉß̄E� ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�àç�=�Îç· ßq�ëå�ç¿¶=� ëG ßi�áÆßA�( ß�>ß£ßI�åç�ß>åE�åfá« à³á¶=�Îß· ß¢�ßÅåfá²à?� áÁåCßÆ�$-%
�Îß· ß¢�áÆßA�(åÄ åjá«ß¾�Îß· ß¢�àÄá¿åº� à>ßß��æfáºßBåE�ßÅßf á³àÈ�ÎçJ ßU�æÅ=ßfá²åDåE� ß́ å¶ßc� áÀ à³ßÈ�áß��( æHáf ßu�áÆßA� ækáF ßU
� ß́ å¶ßc�ßfßÃ á�ßA�=ßcåDßª�* áÏëeßÇàÈßÆ�(åÄåE�àÅÆ àfßºA�>ßº�ßfåÃ á�àÈ� áÁßA�àÄß£ åißÆ� ß́ å¶ßc� ß> ß]�=ßcåDßª�*åÄåÑ> ßvá¢ßA� áÀåº�æÇ áv à¢
�*=âeÇ àQáBßº� ßÁ>ß²�ßfá« à³á¶=�áfåÃ á�àÈ�áß�ßÆ� ß̧ åJà®�ÎçJ ßU�ßß� ßq� áÁCßÆ�(åÄáÉß· ß¢� ß¼áMC� ßØßª� åÁ>ß�åáÝ>åE� êÀåÒ ß» áìàº�àÄàFá·ß®ßÆ
� áÀåº�æÇ áv à¢�Îß· ß¢�áÆßA�(åÄ åjá«ß¾�Îß· ß¢�àÄá¿åº�>ßß��æfáºßBåE� æ¼å· ájàº� å¹>ßº� å ßØáIC�Îß· ß¢�ßÅåfá²àA� áÁåCßÆ�$.%

�*ßÅåf á³àá�=� ßÀ ë» ßvàÈ� áÁßA� å¹>ßá�=� åG åU> ßrå¶ßÆ�( ß́ å¶ßc� ß̧ ß£á«ßÈ� áÁßA�àÄß£ åißÆ�åÄåÑ> ßvá¢ßA
�àÄß·ßJß®� áÁåDßª�( ß̧ ßJá̄ àÈ�ÎçJ ßU�àå� árßÈ�Æ�(åÄáÉß· ß¢�ß½åbá̄ àÈ�ÁA�àÄ à£ ßjßÈ� ß��åÅåá� ß¦� å̧ áJß®�Îß· ß¢� æ̧ áJß̄åE�ßÅåfá²àA� áÁåCßÆ�$/%

�*= âb á» ß¢� à̧ áJß̄á¶=� ßÁ>ß²� áÁC�àÄ ßÂßfá²ßA�Ëådç¶=�Îß· ß¢� àt> ßrå̄á¶=ßÆ�(>âå�A� ßÁ>ß²
�àÄ ßÂßfá²ßA�Ëådç¶=�Îß· ß¢� à¤ åQáfßÈßÆ�(åÄáÉß· ß¢�ßÅåfá²àA�>ßº� ß¤ß®ßÆ�( ß̧ ß£ß«ßª�(åÄåIßAßfáº=� å± ßØ ß{�Îß· ß¢�ßÅåfá²àA� áÁåCßÆ�$0%

�* å¹Ç à]èb¶=� ß̧ áFß®�±Øì¶=� ßÁ>ß²�=ßcC�åÌßAáfßá�=�åfáÃßº� å¬ árå¿åE
�* àÁ> ßìá· èj¶=�àÄ ßÂåf á³àÈ� áÁßA� ç×C�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEßA� ßbá¿ å¢�èbßá�=�åÄáÉß· ß¢� ßG ßQßÆ�>ß¾ëh¶=�Îß· ß¢�àÄ ßÂßfá²ßA� áÁåCßÆ�$1%

* èbßá�=�àÄàºßhá·ßÈ� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEßA� ß¹>ß®ßÆ
*àÄàIßAßfáºåC�àÄá¿åº�á ß�àI� ß��åÌaëf¶=�Îß· ß¢�ßÅåfá²àA� áÁåCßÆ�$2%



٢٢٨

ژباړه 
)۱( که د ت７لو، بندي کولو او يا وهلو په گواښ سره په اهلل پاک باندې په کفر کولو يا پيغمبر )عليه 
السالم( ته په ＊کن％لو کولو مجبور ک７ل شو، اکراه نه گ２ل کي８ي، مگر دا چ３ په داس３ عمل 
وگوا＊ل شي چ３ له امله ي３ په ＄ان يا د بدن په کوم غ７ي وويري８ي. که له دې وو４ر４ده ورته روا 
دي چ３ )په خوله( هغه ＇ه ＊کاره ک７ي چ３ هغوی ورته امر ک７ی او توريه به کوي. کله ي３ 
چ３ )په خوله( دا ＇رگندون３ وک７ې او زړه ي３ په ايمان ډاډه و، گناه ورباندې نشته، خو که تر 

مرگه ي３ صبر وک７ او کفر ي３ ＊کاره نه ک７، اجر ورکول کي８ي.
)۲( که په داس３ گواښ سره د چا د مال په له من％ه وړلو اړ ک７ل شو چ３ د ＄ان يا د بدن د کوم 
غ７ي )د له من％ه تلو( و４ره پک３ وه، ورته روا دي چ３ دا کار وک７ي، د مال ＇＋تن به له مکِره 

)مجبوروونکي( ＇خه تاوان اخلي.
)۳( که د وژلو په گواښ سره د بل چا وژلو ته اړويستل شو، ورته روا نه دي چ３ )قتل ته ي３( 
وروړاندې شي، بلک３ تر دې به صبر کوي چ３ دی قتل شي، که ي３ قتل ک７ گنهگار دی، که 

قتل عمد و قصاص په هغه چا دی چ３ دی ي３ مجبور ک７ی.
)۴( که ي３ د ＊％３ په طالقولو مجبور ک７ او )مجبور( دا کار وک７، )طالق( واقع کي８ي او د مکِره 

＇خه به نيم مهر اخلي که طالق له دخول ＇خه وړاندې و.
)۵( که ي３ په زنا مجبور ک７، د امام ابوحنيفه په نظر حد ورباندې واجب دی، مگر دا چ３ پاچا 

مجبور ک７ی وي. امام ابويوسف او امام محمد ويلي: حد ورباندې نشته.
)۶( که په ارتداد ي３ مجبور ک７، ＊％ه ترې نه بائنه کي８ي. 

شرحه
په کفر اکراه: که د غيرملجئ３ اکراه يعن３ د ت７لو، وهلو يا بندي کولو په وسيله ＇وک دې ته اړ 

ک７ل شي چ３ د کفر کلم３ ووايي، يا پيغمبر )عليه السالم( ته ＊کن％ل وک７ي، دا اکراه معتبره 
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نه شم５رل کي８ي او مکَره ته اجازه نشته چ３ داس３ کلم３ ووايي. ＇رنگه چ３ د داس３ اکراه 
په مهال د شرابو ＇＋ل روا نه وو، د کفر د کلم３ ويل او پيغمبرX ته ＊کن％ل کول خو له 

شرابو ＇＋لو لويه گناه ده.
که ＇وک د ملجئ３ اکراه په وسيله، يعن３ د وژلو يا د بدن د کوم غ７ي د له من％ه وړلو د گواښ په 
وسيله اړ ک７ل شي چ３ د کفر کلمه ووايي، يا پيغمبرX ته ＊کن％ل وک７ي، ورته روا دي چ３ 
يوازې په خوله د کفر کلمه ووايي، يا پيغمبرX ته ＊کن％ل وک７ي په دې شرط چ３ په زړه 
  Wک３ به په اهلل باندې په ايمان ډاډه وي. د بيهقي د روايت له مخ３ د مک３ مشرکينو به عمار
 Xخبرک７. پيغمبر Xته په ＊کن％لو کولو مجبورولو. هغه له دې پ５＋３ پيغمبر Xپيغمبر
ورنه وپو＊تل: د زړه حال دې ＇نگه دی؟ هغه وويل: په ايمان ډاډه دی. بيا پيغمبرX هغه له 
دې کاره منع نه ک７. همدا راز د اکراه په صورت ک３ يوازې په خوله د کفر د کلم３ په ويلو سره 
ايمان په حقيقي ډول له من％ه نه ＄ي، بلک３ د زړه تصديق موجود وي خو د کفر د کلم３ ＇خه 
په ډډې کولو سره د انسان ژوند په حقيقي ډول له من％ه ＄ي، په دې بنس د ملجئ３ اکراه په 

حالت ک３ د کفر د کلم３ ويونکی معذور دی. 
البته په داس３ حال ک３ د دين د درناوي په خاطر د کفر کلمه نه ويل عزيمت او غوره کار دی.

ته  مال هالکولو  د  بل چا  د  که ＇وک  په وسيله  اکراه  ملجئ３  د  د مال په هالکولو اکراه: 

اړويستل شي، مکَره ته روا دي چ３ پردی مال هالک ک７ي، دا ＄که چ３ د ضرورت په وخت 
ک３ د بل چا مال هالکول روا دي او د اکراه په حالت ک３ ضرورت په رو＊انه توگه رامن％ته 
شوی. ＇رنگه چ３ د اکراه په حال ک３ مال هالکوونکی د يوې أل３ په ＇５ر دی، نو د مال تاوان 

هم په مکِره )اړويستونکي( دی. 
په وژلو اکراه: که ＇وک د قتل په گواښ سره د بل چا وژلو ته اړويستل شي، ورته روا نه دي 

چ３ د قتل جريمه تر سره ک７ي، ＄که قتل داس３ گناه ده چ３ د هي＆ ضرورت له مخ３ نه روا 
کي８ي. که چيرې مکَره )اړويستل شوی( په عمدي ډول د قتل مرتکب شي، قصاص ي３ له 
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مکِره )اړويستونکي( ＇خه اخيستل کي８ي. 
په طالق اکراه: که ＇وک د ملجئ３ يا غيرملجئ３ اکراه په وسيله خپل３ م５رمن３ ته په طالق 

ورکولو مجبور شي او م７５ه طالق ورک７ي، طالق ي３ واقع کي８ي، ＄که مکَره د دوو زيانونو 
)وهلو يا طالق ورکولو( ＇خه يو زيان )طالق( په خپله خو＊ه غوره ک７ی، له بل پلوه طالق له 

هغو شيانو ＇خه دی چ３ ！وک３ او ري＋تيا دواړه پک３ يو ډول دي. 
البته که د مکره طالق له دخول ＇خه وړاندې و او مهر ！اکل شوی و، مکره به له اکراه کوونکي 
＇خه تاوان )نيم مهر( اخلي، خو که د مکره طالق له دخول وروسته واقع شوی و، په مکِره 
هي＆ ضمانت نشته. دا په دې دليل چ３ له دخول وړاندې د ＊％３ مهر داس３ حق دی چ３ د 
له من％ه تلو احتمال لري، د ب５لگ３ په ډول د ＊％３ په ارتداد سره له من％ه ＄ي، خو د مکِره 
له کبله دا حق په طالق سره  ثابت او له سقوطه وژغورل شو، په دې بنس مکِره ي３ ضامن 
دی. له دخوله وروسته ＄که مکِره ضامن نه دی چ３ مهر د مکِره د طالق له کبله نه بلک３ په 

دخول سره ثابت او خوندي شوی دی.
په زنا اکراه: دامام ابوحنيفه په نظر له سلطان )پاچا( پرته د بل چا اکراه صح５ح نه ده، په همدې 

بنس که په زنا اکراه له پاچا پرته د بل چا له خوا وي، معتبره نه گ２ل کي８ي او زاني په حد کي８ي. 
د امام ابويوسف او امام محمد په نظر له پاچا پرته د بل چا اکراه هم شرعا اعتبار لري، ＄که 

نو په زنا اکراه كه له پاچا پرته د بل چا له خوا وي هم حد ساقطي８ي. 
د مکَره مرتد د نکاح حکم: که ＇وک په اکراه سره د کفر کلمه ووايي، م５رمن ي３ نه ور＇خه 

بائنه )جال( کي８ي، ＄که ارتداد د زړه باور پورې اړه لري او د مکَره په زړه ک３ ايمان موجود 
دی.



٢٣١

د اسالمي  او  پاک مهرباني  اهلل  د  پورته کول  انسان ＇خه مسؤوليت  د  په حالت ک３  اکراه  د 
شريعت أسانتيا په گوته کوي.

زده کوونکي دې په پورتن９ موضوع بحث وک７ي او د اسالمي فقه３ ＇خه د مثالونو بيانولو 
په ترڅ ک３ دې د اسالمي شريعت أساني او په احکامو ک３ د انسانانو توان مراعتول، رو＊انه 

ک７ي.

۱- د کفر کلمه ويل د کوم３ اکراه په حالت ک３ روا دي؟ دليل ي３ هم رو＊انه ک７ئ.
۲- که ＇وک د وهلو په گواښ سره د بل چا مال هالکولو ته اړويستل شي، أيا د مال هالکول 

ورته روا دي؟
۳- که د وژلو د گواښ په وسيله ＇وک د چا وژلو ته اړويستل شي، أيا د نوموړي وژل ورته 

روا دي؟
۴- أيا د مکَره طالق واقع کي８ي؟ د داليلو په ر１ا ک３ ي３ رو＊انه ک７ئ.

۵- د مکره مرتد د نکاح حکم بيان ک７ئ.
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اووه د４رشم لوست

د سير )جهاد( احکام )١(

جهاد د اسالم د مبارک دين له عبادتونو ＇خه يو ستر عبادت دی چ３ د پيغمبر )عليه السالم( 
په اسالمي شريعت ک３ ＄انگ７ي  دا مهم عبادت  راغلی،  زيات فضيلت  ي３  احاديثو ک３  په 
دا  ک３  لوستونو  ＇و  راتلونکو  په  شوي.  اخيستل  ＇خه  سنت  او  قرأن  له  چ３  لري  احکام 

حکمونه لولو.

åa> ßÃåá�=�Æ�åß� ëj¶=� àH>ßJå²�$-%
�áß�� áÁåCÆ�(ß�å®>ßFá¶=� áÀ ß¢� ß�ß̄ ßi� ål>ç¿¶=� áÀåº� ã°Èåfßª�åÄåE�ß½>ß®�=ßcC�(åÍßÈ>ß« å³á¶=�Îß· ß¢� ãzáfßª�àa>Ã�=�$.%

�*åÄ å²áß�åE� ål>ç¿¶=� à¤Éåß�� ß¼åMß?� ãb ßUß?�åÄåE� á¼ à̄ßÈ
�*>ß¾ÆàÐßbáFßÈ�áß�� áÁåCßÆ�>ß¿áÉß· ß¢� ãG åQ=ßÆ�åe>ç« à³á¶=� à¹>ßJå®ßÆ�$/%

� ß×ßÆ�( æbß£á̄ àº� ß×ßÆ�(Î ß»á¢ß?� ß×ßÆ�(æÌß?ßfáºC� ß×ßÆ�( æbáF ß¢�Ê·¢� ß×ßÆ�(úå� ßq�Îß· ß¢�àa>ßÃåá�=� àGåß�� ß×ßÆ�$0%
�* ß¤ ßìá®ß?

� åÁácC�åá�ß§åE�àÌß?áfßá�=� àTàfáß��6 à¤áªçb¶=� ål>ç¿¶=� å¤Éåß��Îß· ß¢� ßG ßQßÆ�æbß·ßE�Îß· ß¢�èÆ àbß£á¶=� ß¼ ßRßÂ� áÁåDßª�$1%
�*åÅ åbëÉ ßi� åÁácC�åá�ß§åE� àbáFß£á¶=ßÆ�(> ßÃ åQáÆßg

�(å½ ßØ áiåáÝ=� ß�C� á¼ àÂáÇ ß¢ßa�>â¿ ár åU�áÆß?�âÍß¿È åbßº�=Æàf ßq> ßVßª� åHáfßá�=�ße=ßa� ßÁÇ à»å· ájàá�=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC ßÆ�$2%
�>ßº� á¼ àÃß·ßª�> ßÂÇà¶ßdßE� áÁåDßª�(åÍßÈáhåá�=�åÐ=ßaß?� ß�C� á¼ àÂáÇ ß¢ßa�=Ç à£ß¿ßJáº=� åÁåCßÆ�( á¼åå�>ßJå®� áÀ ß¢�=Çè«ß²� á¼ àÂÇàE> ßQß?� áÁåDßª

�* á¼åÃáÉß· ß¢�>ßº� á¼åÃáÉß· ß¢ßÆ�ß�å»å· áj à»á·å¶
� áÁß?� èG ßVßJ ájàÈßÆ�( á¼ àÂßÇ à¢ábßÈ� áÁß?� ßbá£ßE� ç×C�(å½ ßØ áiåáÝ=�àÌßÇ á¢ßa�àÄá§à·áFßI�áß�� áÀßº� ß̧ ßI>ß̄ àÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�$3%

�* ß́ å¶ßc� àGåß�� ß×ßÆ�(àÌßÇ á¢çb¶=�àÄáJ ß§ß·ßE� áÀßº�ßÇ à¢ábßÈ
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�( á¼ àÂÇà®çf ßUßÆ�( ß°Éå¾>ßßá�=� á¼åÃáÉß· ß¢�=ÇàF ßrß¾ßÆ� á¼ àÂáÇàEße> ßUßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� ß�>ß£ßI�åç�ß>åE�=Çà¾> ß£ßJ ái=�=áÇßEß?� áÁåCÆ�$4%
� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ� á¼åÃåÉáºßfåE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�( á¼ àÃ ß¢áÆàeàg�=Æ àb ßjáªß?ßÆ� á¼ àÂße> ßRm=�=Ç à£ ßìß®ßÆ�(ßÐ>ßá�=� à¼åÃáÉß· ß¢�=Çà· ßiáeß?ßÆ

�*ãf åQ>ßI�áÆß?�ã� åiß?� ã¼å· ájàº� á¼åÃÉåª
� åÊáºçf¶>åE� ßÁÆ àb årá̄ßÈßÆ� á¼åÃåÉáºße� áÀ ß¢�=Çè« à³ßÈ�áß��Ïße> ßiàáÙ>åE�áÆß?�ß�å»å· ájàá�=� åÁ>ßÉáF åråE�=Ç àiçß�ßI� áÁåDßª�$5%

*ße>ç« à³á¶=
� àÀßºáÖàÈ� ã¼É å� ß¢�ãf ß³ ájß¢� ßÁ>ß²�=ßcC�ß�å»å· ájàá�=� ß¤ßº� å¬ åU> ßrßá�=ßÆ�åÐ> ßjë¿¶=� åT=ßf á]åDåE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$-,%

�*> ßÃáÉß· ß¢� àÀßºáÖàÈ� ß×�æÍçÈåf ßi� å�� ß́ å¶ßc� àT=ßf á]C�àÅßf á³àÈßÆ�(ÄÉ·¢

ژباړه
)١( د سير او جهاد کتاب

)۲( جهاد کفايي فرض دی، هر کله چ３ د خلکو يوه ډله ي３ وک７ي له نورو ساقطي８ي، خو که 
هي）وک ي３ هم ونک７ي، ！ول ي３ د پر４＋ودو له کبله گنهگاري８ي.

)۳( کفارو سره جگ７ه کول په موږ واجب ده، که ＇ه هم هغوی په مون８ )جگ７ه( نه وي پيل 
ک７ي. 

)۴( پر کوچني، مريي، ＊％３، ړوند، گوډ او شل جهاد واجب نه دی.
)۵( که د＊من په کوم ＊ار يرغل وک７، په  ！ولو مسلمانانو دفاع واجبه ده، ＊％ه به د م７５ه له 

اجازې پرته و＄ي او مريی به د بادار له اجازې  پرته و＄ي. 
)۶( هر کله چ３ مسلمانان دارحرب ته ننو＄ي او کوم ＊ار يا کال، کالبنده ک７ي نو هغوی به 
اسالم ته  راوبلي، که ي３ اسالم ومنلو، له جگ７ې به ي３ الس واخلي، که ي３ ونه منلو جزي３ 
ورکولو ته به ي３ راوبلي، که ي３ ورک７ه، د دوی لپاره هغه )حقونه( دي چ３ د مسلمانانو لپاره دي 

او پر دوی هغه )مسؤليتونه( دي چ３ پر مسلمانانو دي. 
)۷( د هغه چا سره جگ７ه روا نه ده چ３ اسالم نه وي وررس５دلی، مگر وروسته د)اسالم( له 
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بلن３. د هغو خلکو رابلل هم مستحب دي چ３ بلنه وررس５دل３ وي خو واجب نه ده. 
)۸( که ي３ )له جزي３ ورکولو( ډډه وک７ه، له اهلل پاک به مرسته وغواړي او جگ７ه به ورسره پيل 
ک７ي، منجنيقونه به ورته ولگوي، وبه ي３ سو＄وي، اوبه به ورباندې خوش３ ک７ي، ون３ به ي３ 
پرې ک７ي او فصلونه به ي３ ويجاړ ک７ي، ويشتل ي３ پروا نه لري که ＇ه هم مسلمان بندي يا 

سوداگر پک３ وي.
)۹( که ي３ د مسلمانانو کوچنيان يا بنديان سپر ک７ل، ويشتل به ي３ نه بندوي خو قصد به د 

کفارو د ويشتلو کوي. 
)۱۰( که ل＋کر لوی او خوندي و )د جگ７ې ميدان ته( د ＊％و او مصحفونو وړل پروا نه لري. 

په سريه )ډلگيو( ک３ چ３ خوندي نه وي د دوی )＊％و او مصحفونو( ويستل مکروه دي.

شرحه
د سير او جهاد تعريف: )سير( د )سين( په کسرې او د )يا( په فتح３  سره د )سيرة( جمع ده او 

)سيرة( په چارو ک３ تگالرې ته ويل کي８ي. د اصطالح له مخ３ په غزاگانو ک３ د پيغمبر )عليه 
السالم( تگالرې ته سيرت ويل کي８ي چ３ بل نوم ي３ جهاد دی.  

جهاد په لغت ک３ پوره کو＊（ کولو او يا ستونزو گاللو ته ويل کي８ي او په اصطالح ک３ د اهلل 
پاک دين ته بلنه او د خن６ ک５دلو په صورت ک３ د خ２د جوړونکو سره جگ７ه کول جهاد دی. 
د جهاد حکم: جهاد په عادي حالت ک３ فرض کفايي دی، يعن３ که د مسلمانانو له ډل３ ＇خه 

دومره کسان په جهاد الس پورې ک７ي چ３ د هغوی شم５ر د دې کار لپاره کفايت وک７ي، د ！ولو 
مسلمانانو غاړه خالصه ده. که د راپورته شويو کسانو شم５ر کم او د د＊من مقابل３ ته کافي نه و، 
نو د＊من ته د ورپس３ ن８دې سيمو پر خلکو فرض دي چ３ جهاد ته والړ شي، ＇و د د＊من د 

مقابل３ لپاره کفايت وک７ي. که هي）وک هم جهاد ته والړ نشي نو ！ول خلک گنهگار دي.
جهاد د امير له خوا د عام نفير )عام３ بلن３( او له د＊من سره په ج／７ه ک３ د مخامخ ک５دو په 
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حالت ک３ فرض عين －ر＄ي، چ３ تفاصيل ي３ په مفصلو کتابونو ک３ ل＂ولی شئ.
د جهاد په فرضيت باندې زيات أيتونه داللت کوي، د ب５لگ３ په ډول دا أيت: )َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى َال 
تَُكوَن ِفْتنٌَة( )البقرة: ۱۹۳( ژباړه: اوتاسو له هغو سره وجنگي８ئ، تر＇و فتنه پات３ نشي. همدا 
راز اهلل فرمايي: )ُكتَِب َعلَْيُكْم اْلِقتَاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُكْم( )البقرة: ۲۱۶( ژباړه: فرض شوی دی په 

تاسو باندې جنگ او تاسو هغه خوښ نه گ２ئ.
نه  کولو مکلف  په  ي３  و، الندې کسان  کفايي  که جهاد فرض  نه دی؟  پرچا فرض  جهاد 

دي:
۱- کوچنی: ＄که چ３ د احکامو په عملي کولو مکلف نه دی.

۲- مريی او ＊％ه: ＄که د بادار او م７５ه حق په جهاد وړاندې دی.
۳- ړوند، گوډ او په السونو شل: ＄که دوی د جهاد کولو توان نه لري.

که کفارو د مسلمانانو په سيمه يرغل وک７، په دې صورت ک３ په ！ولو مسلمانانو جهاد کول 
فرض عين گر＄ي، م５رمن د م７５ه له اجازې پرته او مريی د بادار له اجازې پرته کوالی شي 

جهاد ته الړ شي.  
د جگ７ې د پيل کولو ＇رنگوالی: کله چ３ د مجاهدينو ل＋کر د کفارو سيمه کالبنده  ک７ي 

نو لوم７ی به هغوی ته د اسالم بلنه وړاندې کوي، د بلن３ له وړاندې کولو مخک３ له هغوی سره 
جگ７ه روا نه ده، ＄که د جهاد مقصد د دين خپرول دي نه د غنيمتونو نيول او د خلکو و４رول. 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوًما َحتَّى  ِ َصلَّى اهللَّ د حاکم په روايت ک３ ابن عباس فرمايي: َما قَاتََل َرُسوُل اهللَّ

َدَعاُهْم. ژباړه: پيغمبر )عليه السالم( له بلن３ وړاندې له هي＆ قوم سره جگ７ه نه ده ک７ې. 
که له کالبندۍ پخوا هغوی ته د دين بلنه رس５دل３ وه، د هغوی دويم ＄لي بلنه واجب نه بلک３ 
مستحب ده. رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( د بني مصطلق پر قبيل３ له بلن３ پرته يرغل وک７ 

＄که هغوی ته پخوا بلنه ورک７ل شوې وه.
که کفارو د اسالم بلنه ومنله، مجاهدين به له جگ７ې الس واخلي، ＄که له جهاد ＇خه مقصد 
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د اسالم منل و اوهغه الس ته راغی. 
د  بلنه  د جزي３  ورک７ل شي.  به  بلنه  ورکولو  د جزي３  وک７،  انکار  منلو  له  اسالم  د  کفارو  که 
مشرکينو او مرتدينو پرته نورو کفارو ته ورکول کي８ي، دوی به يا اسالم منی او يا به جگ７ه کوي. 
که کفارو ي３ جزيه قبوله ک７ه ويني او مالونه ي３ د مسلمانانو د وينو او مالونو په ＇５ر خوندي 

شول. 
که جزيه ورکول ي３ هم قبول نک７ل، اسالمي ل＋کر به ورسره جگ７ه پيل ک７ي.

په جگ７ه ک３ کوم کارونه روا دي؟ مسلمانانو ته روا دي چ３ د کفارو د ＄واک ماتولو په 

خاطر الندې کارونه وک７ي.
په منجنيق )د ډبرو غور＄ولو په وسيل３( او په اوسني وخت ک３ په درنو وسلو لکه هاوان او 

توپونو باندې د کالگانو ويشتل. 
د کفارو سيم３ ته اور اچول.

اوبه ورخوش３ کول.
د ونو پرې کول.

فصلونه ويجاړول.
پيغمبر )عليه السالم( د طايف په جگ７ه ک３ منجنيق کارولی و، همدا راز په صح５ح البخاري 
*۱ ژباړه: رسول  ß¤ ßìß®ßÆ�å� åvç¿¶=� å�ßE� ß̧ áß��¼·iÆ�ÄÉ·¢��=�Î·q�å�=� à¹Ç àiße� ß±çf ßU :ک３ راغلي

اهللU د بني نضير ون３ وسو＄ول３ او پرې ي３ ک７ې.
البته دا جنگي تاکتيکونه کارول هغه مهال روا دي چ３ د د＊من د ماتولو لپاره بله الر نه وي.

مسلمانان سپر نيول: د جگ７ې په مهال د کفارو په من＃ ک３ د مسلمان سوداگر يا بندي شتون 

د جگ７ې او ويشتلو خن６ نه گر＄ي، أن که کفار، مسلمان بنديان يا مسلمان کوچنيان د سپر 
په توگه ونيسي هم مسلمانانو ته جگ７ه او قتال روا دي، دا په دې دليل چ３ زياتره د کفارو په 
کالگانو او ＊ارونو ک３ مسلمانان موجود وي، نو که د دوی لپاره جگ７ه پر４＋ودل شي جهاد به 

۱. د دې حديث تخريج إمام بخاري په خپل صحيح ک３ ک７ى: د حديث شم５ر ۳۸۳۶
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و＄ن６ي８ي، له بل پلوه که د مسلمان سپر نيول د جگ７ې د بند４دو المل شي، کفار به تل د جهاد 
د بندولو لپاره له همدې پلم３ کار اخلي. په جهاد ک３ د مسلمانانو لوي３ او عام３ گ＂３ نغ＋ت３ 
دي چ３ د يو مسلمان د ژغورلو په پرتله زيات３ مهم３ دي، خو مجاهدين به د گوليو ويشتلو 
په مهال يوازې د کفارو د ويشتلو هوډ کوي، که چيرې سپر شوی مسلمان ولگ５د، و４شتونکي 

ورباندې نه نيول کي８ي.

زده کوونکي دې د لوست په ر１ا ک３ په جهاد ک３ د نويو اختراع شوو وسلو او توپونو د کارولو 
په حکم خبرې اترې وک７ي.

۱- سير او جهاد تعريف ک７ئ.
۲- د جهاد حکم د داليلو په ر１ا ک３ بيان ک７ئ.

۳- د جهاد کولو له حکم ＇خه ＇وک مستثنا دي؟
۴- د کفارو د ＄واک ماتولو لپاره په جهاد ک３ کوم کوم کارونه روا دي؟

۵- که کفار په جگ７ه ک３ مسلمان سپر ونيسي، أيا جگ７ه کول ورسره روا دي؟
۶- د مجاهد لپاره له ＄ان سره د قرأن کريم وړل په کوم ډول جگ７و ک３ روا دي؟
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اته د４رشم لوست

د سير )جهاد( احکام )٢(

په دې لوست ک３ د جگ７ې په ميدان ک３ د مجاهد مسؤوليتونه، د سول３ حکم، د غنيمتونو 
له و４شلو مخک３ له هغ３ ＇خه د گ＂３ اخيستلو حکم او د فتح３ په مهال په دارحرب ک３ د 

مسلمانانو د مال او ＄ان اړوند احکام لولو. 
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� á¼åÃáÉß¶C� ßdßFß¾� à¤ß«á¾ß?� åXá· èr¶=� ßxá̄ß¾� çÁß?�Ïß?ße� ç¼àM�âÌ çbàº� á¼ àÃßß�> ßq� áÁåCÆ�(åÄåE� ßlá@ßE� ßØßª�ß�å»å· áj à»á·å¶

�* á¼åÃå®>ß«ëI>åE� ß́ å¶ßc� ßÁ>ß²�=ßcC� á¼åÃáÉß¶C�ádåFá¿ßÈ�áß�ßÆ� á¼ àÃß·ßI>ß®�æÍß¾>ßÉåå~�=ÆàÐßbßE� áÁåCÆ�( á¼ àÃß·ßI>ß®ßÆ
�(å½> ß£ çì¶= � áÀåº �àÅÆ àb ßQßÆ �>º �=Çà· à²á@ßÈßÆ �( åHáfßá�= �åe=ßa � å� �àf ß³ ájß£á¶= � ß¬å·á£ßÈ � áÁß? � ßlá@ßE � ß×ßÆ �$0%
�åá�ß§åE� ß́ å¶ßc� ȩ̀ à²� å\ ßØ ëj¶=� áÀåº�àÄß¾Æ àbåß��>ßå��=Çà·åI>ß̄ àÈ ßÆ�( åÀáÂèb¶>åE�=Çà¿ àÂábßÈßÆ�( ßG ßìßá�=�=Çà· å»á£ßJ ájßÈßÆ

*æÍ ß» ájå®
�*àÄß¾Çà¶çÇ ß»ßJßÈ� ß×ßÆ� ß́ å¶ßc� áÀåº�>âÒáÉ ßm�=Ç à£ÉåFßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�$1%

�áÆß? �åÅ åbßÈ � å��ßÇ àÂ� æ¹>ßº � ȩ̀ à²ßÆße>ß§ ër¶= �àÅßa ß×áÆß?ßÆ �àÄ ßjá«ß¾ �åÄåº ßØ áiåDåE �ßgßf áUß? � á¼ àÃá¿åº � ß¼ß· áiß? �ÀºÆ�$2%
�(ãÐáß��>ßÃà·áß�ßÆ�(ãÐáß��àÄàJ ßQáÆßgßÆ�(ãÐáß��àÅ àe>ß̄ ß£ßª�åe=çb¶=�Îß· ß¢�>ß¾áfßÃ ß�� áÁåDßª�( úÊëºåc�áÆß?� æ¼å· ájàº�åbßÈ� å��æÍß£ÈåaßÆ

*ãÐáß��àe>ßF å³á¶=�àÅàa ß×áÆß?ßÆ
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ژباړه 
)۱( ＊％ه به د م７５ه له اجازې پرته جگ７ه نه کوي، مگر دا چ３ د＊من يرغل وک７ي. 

)۲( په مسلمانانو الزم دي چ３ ！گي ونک７ي، له غنيمت ＇خه ＇ه پ نک７ي، )جگ７ه مار( 
مثله نک７ي )غوږونه، پوزې او نور غ７ي ي３ پرې نک７ي(، ＊％ه، بوډا، کوچنی، ړوند او شل 
ونه وژني، مگر دا چ３ دوی د جنگي سالکارانو له ډل３ ＇خه وي، يا ＊％ه پاچا وي. ليونی 

به )هم( نه وژني.
)۳( هر کله چ３ امام د حربيانو يا د هغوی له يوې ډل３ سره سوله )مناسبه( وليده او په دې ک３ 
د مسلمانانو ＊５گ２ه وه )سوله کول( پروا نه لري. که د ＇ه مودې لپاره ي３ ورسره سوله وک７ه، بيا 
ي３ وليدل چ３ د سول３ پای ته رسول گ＂ور دي، سوله به )په اعالن( پای ته ورسوي او جگ７ه به 
وک７ي. که )کفارو( خيانت وک７، جگ７ه به ورسره وک７ي او )د سول３ د پای ته رسولو( اعالن به  

نه کوي که )خيانت( د ！ولو په اتفاق سره و.  
)۴(پروا نه لري چ３ د ل＋کر )＇اروي( په دارحرب ک３ و＇ري８ي، يا ل＋کر هغه خواړه وخوري 
چ３ هلته ي３ مومي. )مجاهدين به د دارحرب( لرگي کاروي، په ت５لو به ي３ ＄انونه غوړوي او 

په ولجه شوو وسلو به له و４ش پرته ورسره جگ７ه کوي. 
)۵( روا نه دي چ３ له دې شيانو ＇خه ＇ه وپلوري، او په خپل ملکيت ک３ ي３ داخل و－２ي. 

)۶( له دوی ＇خه چ３ ＇وک مسلمان شي، په اسالم راوړلو سره ي３ خپل ＄ان، خپل واړه 
اوالدونه، او هغه مال چ３ د دوی په الس ک３ وي يا د مسلمان او ذمي په الس ک３ امانت وي 
وساته. که موږ )مجاهدين( په کورونو الس بري شو، نو ＄مکه ي３ فئ ده، ＊％ه ي３ فئ ده، 

حمل ي３ فئ دی او لوی اوالدونه ي３ فئ دي.
 

شرحه
د راتلونکو لوستونو يو ل７ زيات３ مسئل３ د دارحرب او داراسالم په اصطالحاتو پورې ت７او لري، 
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ضروري ده چ３ گران زده کوونکي لوم７ی دا اصطالحات وپ５ژني.
دار اسالم: هره هغه سيمه ده چ３ د اسالم حکمونه پک３ برالسي وي.او پل３ کي８ي.

کفر  د  په ＊کاره  او  ک８５ي  نه عملي  اسالمي شعائر  هلته  ده چ３  هره هغه سيمه  دارحرب: 

حکمونه پک３ برالسي وي.
دار عهد: هغه سيمه ده چ３ مسلمانانو ي３ د اوس５دونکو سره په جگ７ې نه کولو سوله ک７ي وي 

او ＄مکه ي３ د اوس５دونکو وي.
＊％و ته د جهاد حکم: په ت５ر لوست ک３ مو ويلي وو چ３ پر ＊％و جهاد فرض نه دی، مگر 

دا چ３ د＊من په سيمه يرغل وک７ي او د دفاع اړتيا پ５＋ه شي. په دې لوست ک３ دې خبرې ته 
اشاره ده چ３ که د فرضي حالت پرته ＊％ه وغواړي د م７５ه په اجازه جهاد ته والړه شي، روا 

ده. 
او  ماتولو  د  د＊من  د  يوازې  جهاد  شريعت  اسالمي  ممنوعات:  ک３  ميدان  په  جگ７ې  د 

غنيمتونو الس ته راوړلو لپاره نه، بلک３ د حق د برالسي کولو د سترې موخ３ لپاره روا ک７ی. 
په همدې بنس ي３ د جهاد لپاره أداب او اصول اي＋ي چ３ د اسالم د الرې غازيان به ي３ په 

！ينگه عملي کوي. دا أداب په الندې ډول دي:
مجاهدين به په جهاد ک３ خپل３ ک７ې ژمن３ ترسره کوي او د د＊من سره ک７ي عهدونه به نه 

ماتوي او نه به خيانت کوي.
د کفارو ＇خه الس ته راغلو غنيمتونو ＇خه به ډ４ر وړوکی شی هم نه پ＂وي. مثله به نه کوي، د 

جسد د بدرنگولو لپاره له جسد ＇خه پوزه، شون６ې يا بل غ７ی پرې کول مثله بلل کي８ي.
＊％３، کوچنيان، هغه بوډاگان چ３ د جگ７ې توان نه لري، ړانده، شل او گوډ به نه وژني. 

�=Çè· à§ßI�ß×ßÆ�=Æàh á¦= :په صح５ح مسلم ک３ راغلي چ３ رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( فرمايلي
=* ژباړه: غزا وک７ئ، له غنيمت ＇خه غال مه کوئ،  âbÉå¶ßÆ�=Çà·àJá̄ ßI�ß×ßÆ�=Çà·àNáß��ß×ßÆ�=Æàeåbá§ßI�ß×ßÆ
خيانت مه کوئ، مثله مه کوئ، کوچنيان مه وژنئ. د سعيدبن منصور په سنن ک３ دا حديث 
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<* ژباړه: ＊％ه مه وژنئ،  é» åÂ�> â̂ áÉ ßm�ß×ßÆ�(>éÉåF ßq�ß×ßÆ�(âÌßAßfáº= �=Çà·àJá̄ ßI �ß×ßÆ راغلی چ３ فرمايي: 
کوچنی مه وژنئ، ضعيف بوډا مه وژنئ.

په جهاد ک３ د وژلو سبب د د＊من مقاتله او جگ７ه ده، ＇رنگه چ３ پورتني کسان د جگ７ې 
توان نه لري نو وژل ي３ هم روا نه دي. البته که دا ناتوانه خلک په کومه ب２ه په جگ７ه ک３ شريک 
شول، د ب５لگ３ په ډول بوډا د جنگي سالکار په توگه په جنگ ک３ شريک وي، وژل ي３ روا 
دي. همدا راز که ＊％ه پاچا وي، په دې صورت ک３ ي３ د قوم د ！و！ه کولو او ويشلو په خاطر 

وژل روا دي.
د د＊من سره سوله: که امام د حربي کافرانو سره سوله کول مناسب وويني، سوله کول روا 

دي، که ＇ه هم سوله د پيسو په مقابل ک３ وي، يعن３ مسلمانان کفارو ته د سول３ په مقابل 
ک３ پيس３ ورک７ي، په دې شرط چ３ په سوله ک３ د مسلمانانو ＊５گ２ه وي، ＄که سوله که د 
مسلمانانو په گ＂ه وي جهاد گ２ل کي８ي. د جهاد اصلي مقصد د شر دفع کول دي او که په سول３ 
سره شر دفع شي روا ده، رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( د مک３ مشرکينو سره د لسو کلونو 

لپاره د سول３ ت７ون ک７ی و.
که امام د ک７ې سول３ په ماتولو ک３ ＊５گ２ه وويني، ورته روا ده چ３ سوله له من％ﾢ يوسي خو د 
جگ７ې له پيل کولو وړاندې به مقابل لوري ته د سول３ د پای ته رس５دو اعالن کوي او دومره 
وخت به ورکوي چ３ هغوی وکوالی شي خپل ل＋کر د سول３ له پای ته رس５دو خبر ک７ي، 
البته که هغوی له اعالن پرته د سول３ ت７ون مات ک７، مسلمانانو ته هم روا ده چ３ له اعالن پرته 

پر هغوی يرغل وک７ي. 
که د د＊من ＇و تنه عسکر د خپل قوماندان له اجازې او مالت７ پرته پر مسلمانانو يرغل وک７ي، 
د سول３ ت７ون له من％ه نه ＄ي تر ＇و چ３ ي３ د خپل قوماندان په اجازه  يا مالت７ يرغل نه وي 

ک７ی. 
شو.  پوه  معنا  په  غنيمت  د  بايد  لوم７ی  اخيستل:  گ＂ه  غنيمت ＇خه  له  وړاندې  و４ش  له 
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غنيمت په لغت ک３ －＂３ او فايدې ته ويل کي８ي او په اصطالح ک３ هغه مال ته ويل کي８ي چ３ 
مجاهدينو له حربيانو ＇خه په جگ７ه ک３ په زور او برالسي ک５دو اخيستی وي.

د غنيمت او فئ تر من＃ د ن８دې اړيکو له امله بايد فئ هم تعريف ک７و: فئ په لغت ک３ سيوري 
ته وايي او په اصطالح ک３ د کفارو هغه مال ته ويل کي８ي چ３ د جگ７ې، او پر أسونو د سپريدو 

او ＄غلولو پرته الس ته راغلی وي. 
مجاهدينو ته روا نه دي چ３ د غنيمتونو له و４شلو وړاندې هغه په خپل ملکيت ک３ راولي، البته 
هغوی ته روا دي چ３ أسونه ي３ په دارحرب ک３ و＇ري８ي او پخپله هم د الس ته ورغلو خوړو 
او ورته شيانو، لکه لرگو او ت５لو ＇خه گ＂ه واخلي. په دې حکم ک３ غني او فقير سره برابر دي. 
د خيبر د فتح３ په ورځ رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( اصحابو )رضي اهلل عنهم( ته وفرمايل: 

ُكُلوا َواْعلُِفوا َوَال تَْحِمُلوا. ژباړه: وخورئ او ＇اروي و＇روئ خو له ＄ان سره ي３ مه وړئ.
مجاهدينو ته له دغو ناو４شل شوو غنيمتونو ＇خه د وسل３ اخيستل هم روا دي، خو دا ！ول 
د ضرورت په وخت ک３ يوازې د هغه چا لپاره روا دي چ３ په غنيمت ک３ حقدار وي، هغه 
خلک چ３ د جهاد لپاره نه، بلک３ د سوداگرۍ لپاره دارحرب ته ورغلي وي، هغوی ته د دې 
شيانو کارول روا نه دي. همدا راز مجاهدين نشي کوالی چ３ له پورتنيو شيانو ＇خه کوم شی 

وپلوري، ＄که له و４ش وړاندې غنيمتونه د غازيانو مشترک مال دی. 
نيول  له  په دارحرب ک３  په دارحرب ک３ د مسلمان او د هغه د مال حکم: ＇وک چ３ 

ک５دو وړاندې مسلمان شوی وي او مجاهدين هغه سيمه ونيسي، دغه شخص أزاد او له مريي 
گر＄ول ک５دو خالص دی. همدا راز ي３ کوچني )صغير( اوالدونه هم مريان نه گر＄ول کي８ي، 
＄که چ３ هغوی د خپل پالر تابع دي. د نوموړي کس ！ول هغه مالونه چ３ د ده په الس ک３ 
وي يا د بل مسلمان يا ذمي شخص په الس ک３ وي له غنيمت گر＄ول ک５دو ＇خه خوندي 
دي. البته د نوموړي شخص ＄مکه فئ ده، ＄که چ３ ＄مکه په دارحرب ک３ واقع ده او په 
حقيقت ک３ د نوموړي شخص په الس ک３ نه ده. د شخص کافره ＊％ه هم فئ ده او د س７ي 
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تابع نه ده، د ＊％３ حمل هم فئ دی، ＄که چ３ حمل د ＊％３ جز دی، د س７ي لوی )کبيران( 
اوالدونه چ３ مستقل شخصيتونه دي د کفر په  صورت ک３ فئ دي.

له فتح３ وروسته د  په دارحرب ک３ که يو مسلمان فرد موجود وي چ３ پالر ي３ کافر وي. 
مسلمان د پالر کافر حکم ＇ه دی؟ ايا فئ دی او که أزاد؟

زده کوونکي دې د دالئلو په ر１ا ک３ په پورتن９ موضوع بحث وک７ي.

۱- پر ＊％و د جهاد حکم بيان ک７ئ.
۲- د جگ７ې په ميدان ک３ به مجاهدين له کومو کارونو ډډه کوي؟

۳- د د＊من سره ＇ه وخت د سول３ ت７ون کول روا دي؟
۴- له و４ش وړاندې له غنيمتونو گ＂ه اخيستل ＇ه حکم لري؟ تفصيلي ＄واب ووايئ.

۵- له فتح３ وروسته په دارحرب ک３ د شتو مسلمانانو او د هغوی د مالونو حکم بيان ک７ئ.

 



٢٤٤

نهه د４رشم لوست

د سير )جهاد( حکمونه )٣(

گرانو زده کوونکو! په دې لوست ک３ د جهاد اړوند مسائلو ＇خه په کفارو د وسل３ پلورلو، د 
فتحه شوو ＄مکو د و４ش او کفارو ته د امان ورکولو په اړه بحث کوو.
* á¼åÃáÉß¶C�èhßÃßà��ß×ßÆ�( åHáfßá�=� å̧ áÂß?� áÀåº� à\ ßØ ëj¶=�¥>ßFàÈ� áÁß?�Êå§ßFá¿ßÈ� ß×ßÆ�$-%

�Ïße> ßià?� á¼åÃåE�Ïßa>ß«àÈ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�Ïße> ßiàáÙ>åE�Ïßa>ß«àÈ� ß×ßÆ�$.%
* á¼åÃáÉß· ß¢� èÀßá�=� àgÇàß�� ß×ßÆ�(ß�å»å· ájàá�=

�çfß®ß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(ß�åå�>ß§á¶=�ß á�ßE�>ßÃ ß» çjß®�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�ßÇ àÃßª�âÌßÇá¿ ß¢�=âbß·ßE�à½>ßºåáÝ=� ßXßJßª�=ßcåC ßÆ�$/%
�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( á¼ àÃß·ßJß®�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�Ïße> ßiàáÙ=� å��ßÇ àÂßÆ�( ßT=ßfßá�=� à¼åÃáÉß· ß¢� ß¤ ßußÆßÆ�>ßÃáÉß· ß¢�>ßÃß· áÂß?
�* åHáfßá�=�åe=ßa� ß�C� á¼ àÂça àfßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�(ß�å»å· áj à»á·å¶�âÍçºåc�=âe=ßf áUß?� á¼ àÃß²ßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( á¼ àÃç®ßß� ái=
�> ßÂÇßß}ßc �å½ ßØ áiåáÝ= �åe=ßa � ß�C �>ßÃå·á̄ß¾ �Îß· ß¢ �áeåbá̄ßÈ � á¼ß·ßª � æp=ßÇßº � à¼Ãß£ßºßÆ �ßaáÇß£á¶= �ßa=ßeß? �=ßcåC ßÆ �$0%

�*>Ã¾ßÇ à²àá�ßÈ� ß×ßÆ�>ßÃ¾ àÆfå̄ á£ßÈ� ß×ßÆ�> ßÂÇß®ßf ßUßÆ
� å��¸I>¯�=Æ�(àÐáaëf¶=ßÆ�(å½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa� ß�C�>ßÃ ßQåfáà��ÎçJ ßU� åHáfßá�=�åe=ßa� å��âÍ ß»Éå¿ ß¦� á¼ åjá̄ßÈ� ß×ßÆ�$1%

*ãÐ=ßÇ ßi�åf ß³ ájß£á¶=
� á¼ àÂÇ à²ße> ßm�(å½ ßØ áiåáÝ=�åe=a� ßÊ¶=�ßÍ ß»Éå¿ß§á¶=�=áÇ àQåfáà�� áÁß?� ß̧ áFß®� åHáfßá�=�åe=ßa� å��ãaßbß�=� á¼ àÃß̄åß��=cåCÆ�$2%

�*=Çà·åI>ß̄ àÈ� áÁß?� ç×C�åÍ ß»Éå¿ß§á¶=� å��åf ß³ ájß£á¶=� å±áÇ ßi� å̧ áÂßåÙ� ç° ßU�×Æ�(> ßÃÉåª
� çX ßq�æÍß¿Èåbßº�áÆß?� æÀ ár åU� ß̧ áÂß?�áÆß?�âÍ ß¢>ßß��áÆß?�=âfåª> ß²�ãÌçf àU�ãÌß?ßfáº=�åÆß?�êf àU� ã̧ àQße� ßÀßºß?�=ßcåC ßÆ�$3%
�*à½>ßºåáÝ=� á¼åÃáÉß¶C� àdåFá¿ßÉßª�ãÌ ßb ßjá«ßº�åÄÉåª� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C� á¼ àÃ·J®�ß�å»å· ájàá�=� áÀåº�æb ßUßåÙ�hàß�� ß�ßÆ� á¼ àÃà¾>ßºß?

* á¼åÃáÉß· ß¢� à̧ à]ábßÈ�Ëådç¶=�åf åQ>çJ¶=� ß×ßÆ�(å� åißáÙ=� ß×ßÆ� úÊëºåc� àÁ>ßºß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�$4%
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ژباړه
)۱( پکار نه ده )روا نه ده( چ３ په حربيانو وسله وپلورل شي يا د سوداگريزو )کاروانونو( په توگه 

ورول８５دول شي. 
)۲( د امام ابوحنيفه په نظر )امام( به )کافر( بنديان د )مسلمانو( بنديانو په مقابل ک３ نه خوش３ 
کوي. )يارانو( ويلي: )کافر بنديان( به د مسلمانو بنديانو په مقابل ک３ خوش３ کوي. د بنديانو 

وړيا خوش３ کول روا نه دي.
)۳( که امام کوم ＊ار په زور ونيو نو واک لري: که ي３ خو＊ه وه د غازيانو تر من＃ به ي３ وو４شي 
او که ي３ خو＊ه وه )پخواني( ＇＋تنان به ورباندې پر８４دي او خراج به ورباندې کي８دي. په بنديانو  
ک３ هم واک لري: که ي３ خو＊ه شوه وبه ي３ وژني او که ي３ خو＊ه وه مريان به ي３ ک７ي او که ي３ 

خو＊ه وه د ذميانو په توگه به ي３ أزاد پر８４دي. روا نه ده چ３ دارحرب ته ي３ ب５رته ولي８ي.
)۴( کله چ３ امام ب５رته د راتگ هوډ وک７ي او ＇اروي ورسره وي خو داراسالم ته د رال８５دولو 
توان ونه لري،  ذبحه به ي３ ک７ي او وبه ي３ سو＄وي، نه به ي３ زخمي کوي او نه به ي３ )هغوی( 

ته پر８４دي.
نه وي رارسولی. د ل＋کر  ته  ي３ داراسالم  نه و４شي، تر＇و  به غنيمت  په دارحرب ک３   )۵(

مرسته کوونکی او جگ７ه کوونکی )تن په غنيمت ک３( سره برابر دي. 
)۶( که وړاندې له دې چ３ غنيمت داراسالم ته وباسي او مرسته کوونکي ورسره په دار حرب 
ک３ يو ＄ای شي، په غنيمت ک３ به ورسره شريکي８ي. د جگ７ې د سيم３ خلک په غنيمت 

ک３ حق نه لري مگر دا چ３ جگ７ه وک７ي. 
)۷( که أزاد س７ي يا أزادې ＊％３ يو )تن( کافر، يا يوې ډل３، يا د يوې کال اوس５دونکو او يا هم 
د )！ول( ＊ار اوس５دونکو ته امان ورک７، امان ورکول ي３ صح５ح دي او يو مسلمان ته ي３ هم 
وژل روا نه دي، مگر دا چ３ په دې )امان ورکولو( ک３ تاوان وي، نو امام به کافرانو ته له هغه 

＇خه ب５زاري اعالنوي. 
)۸( د ذمي، بندي او سوداگر امان چ３ په کفارو ک３ وي، روا نه دی. 
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شرحه
د کفارو له پياوړتيا منع: په عام ډول د مسلمانانو لپاره داس３ کارونه روا نه دي چ３ په هغ３ 

سره د کفارو فو＄ي قوت زياتي８ي. له دې جمل３ ＇خه يو هم د مسلمانانو له خوا په کفارو د 
وسل３ پلورل دي، د بيهقي د روايت له مخ３ رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( د فتن３ په مهال 
پرته له شکه پر کفارو وسله پلورل د فتن３ سبب －ر＄ي.  پلورلو منع ک７ې، چ３  له  د وسل３ 
همدا راز مسلمانو سوداگرو ته اجازه نشته چ３ د کاروان په ترڅ ک３ کفارو ته وسل３ ورسوي. 
پر کفارو د خوراکي توکو پلورل روا دي، د بيهقي د روايت له مخ３ رسول اهلل )صلی اهلل عليه 
وسلم( جليل القدر صحابي ثمامة ته اجازه ورک７ې وه چ３ د مک３ په مشرکينو خوراکي توکي 

وپلوري. 
امام  امله  همدې  له  کي８ي،  غ＋تلی  ل＋کر  کفارو  د  سره  کولو  خوش３  په  بنديانو  کافرو  د 
ابوحنيفه)رحمه اهلل(  د مسلمانو بنديانو په مقابل ک３ د کافرو بنديانو خوش３ کول روا نه بولي، 
که ＇ه هم په تبادل３ سره يو مسلمان بندي له بنده أزادي８ي، خو امام ابوحنيفه د مسلمان بندي 
أزاد４دل يوه شخصي گ＂ه گ２ل３ او په مقابل ک３ ي３ د کفارو نه تقويه کول د يوه عام مصلحت په 

توگه غوره گ２لي او په دې بنس ي３ تبادله ناروا گ２ل３.
يارانو د کافر د وژلو په پرتله د مسلمان خالصول گ＂ور بللي او د بنديانو تبادله ي３ روا گ２ل３.

په وړيا توگه هم د کافرو بنديانو خوش３ کول روا نه دي، ＄که له يوې خوا ورباندې کفار تقويه 
کي８ي او له  بل پلوه د غنيمت د ＇＋تنانو حق له من％ه ＄ي.

د نيول شوو ＄مکو و４ش: که امام د ج／７ې او زور په نتيجه ک３ د کفارو سيم３ ونيسي، د 

نوموړو ＄مکو د و４ش په اړه دوه اختياره لري:
۱- پر غازيانو د ＄مکو و４شل، لکه رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( چ３ د خيبر له فتح３ 

وروسته نوموړې ＄مک３ په غازيانو وو４شل３. 
۲- فتحه شوې ＄مک３ د پخوانيو ＇＋تنانو په الس ک３ پر４＋ودل او پر هغوی خراج ک５＋ودل، 
لکه دويم خليفه عمر )رضي اهلل عنه( چ３ د اصحابو په موافقه د عراق له فتح３ وروسته د دغه 
＄ای ＄مک３ د پخوانيو ＇＋تنانو په الس ک３  پر４＋ودې او پر هغوی ي３ خراج مقرر ک７. خراج 



٢٤٧

هغه ！کس ته ويل کي８ي چ３ امام ي３ په خراجي حاصل ورکوونکو ＄مکو مقرروي.
د بنديانو حکم: امام د بنديانو  په اړه درې اختياره لري:

۱- د بنديانو وژل ＇و د فساد مخه ونيول شي، رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( د بدر له بنديانو 
＇خه عقبه بن ابي معيط ووژلو، خو که بنديان مسلمانان شي وژل ي３ روا نه دي، ＄که په 

مسلمان５دو سره ي３ شر دفع کي８ي.
۲- بنديان مريان گر＄ول، که ＇ه هم له بندي ک５دو وروسته مسلمانان شوي وي، ＄که په دې 
ډول ي３ مسلمان له شر ＇خه خوندي کي８ي او د خدمت کولو گ＂ه  هم الس ته  را＄ي. له 
مسلمان５دو وروسته ي３ هم مريان کول ＄که روا دي چ３ مرييتوب د اسالم ضد نه دی او دواړه 

يو ＄ای ک５دای شي.
۳- په اسالمي دولت ک３ د ذميانو په توگه أزاد پر４＋ودل، لکه دويم خليفه عمر )رضي اهلل عنه(  

چ３ د عراق نيول شوي بنديان أزاد پر４＋ودل او پر هغوی ي３ جزيه و！اکله. 
د بنديانو مريان کول او د ذميانو په توگه أزدا پر４＋ودل په دې شرط روا دي چ３ بندي له مشرکينو 
او مرتدينو ＇خه نه وي، ＄که د دوی لپاره يوازې دوه الرې دي: وژل او يا اسالم منل، ＄که 
ٰقت ُِلوهنم آو يسلمون$ )الفتح: ۱۶( ژباړه: جن／ي８ئ به  چ３ اهلل پاک د دوی په اړه فرمايلي:  %تتُ

ورسره او يا به مسلماني８ي.
امام ته روا نه دي چ３ بنديان ب５رته دارحرب ته واستوي، ＄که په دې سره کفار پياوړي کي８ي. 
د ＇ارويو ژوندي نه پر４＋ودل: که مجاهدين د جگ７ې وروسته د کفارو ＇اروي ونيسي خو 

داراسالم ته ي３ د ل８５دولو وس ونه لري، له دې کبله چ３ ب５رته د کفارو په الس ونه غور＄ي８ي 
او هغوی ورباندي پياوړي نشي، امام بايد نوموړي ＇اروي حالل ک７ي او غو＊３ ي３ وسو＄وي، 
＇و کفار د ژوندو ＇ارويو ＇خه د کار او د م７و ＇ارويو له غو＊و گ＂ه وانخلي. يوازې د ！پي کولو 

په وسيله د ＇ارويو له کاره ويستل ＄که روا نه دي چ３ په دې سره ＇اروي ＄ورول کي８ي. 
د غنيمت د و４ش ＄ای او مستحقين: د غنيمت د و４شلو ＄ای داراسالم دی، داراسالم ته 

د غنيمت له ل８５دولو وړاندې په دارحرب ک３ د غنيمت و４شل ＄که روا نه دي چ３ هلته ال 
مجاهدينو ته د غنيمتونو ملکيت نه دی ثابت شوی، بلک３ په غنيمت ک３ د مجاهدينو ملکيت 
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داراسالم ته له ل８５دولو وروسته ثابتي８ي.  
له دوی سره  او هغه کسان چ３  په ډگر ک３ د کفارو سره مخامخ جگ７ه کوونکي  د جگ７ې 
په ج／７ه ک３ مرسته کوي، دواړه په برابره توگه د غنيمت حقدار دي، ＄که د غنيمت حق 
د جگ７ې کولو په نيت د جگ７ې سيم３ ته په حاضر４دلو ثابتي８ي او په دې سبب ک３ مرسته 
کوونکی او مخامخ جگ７ه کوونکی سره برابر دي، له همدې امله که مرسته کوونکي کسان 
د جگ７ې په نيت سيم３ ته ورشي، خو جگ７ه  پای ته رس５دل３ وي او غنيمتونه ال داراسالم 
ته نه وي ل８５دول شوي، مرسته کوونکي کسان هم په غنيمت ک３ حقداردي، ＄که د جگ７ې 
په  وړاندې غنيمت  له حاضر４دو  د دوی  که  البته  ته حاضر شوي.  نيت د جگ７ې سيم３  په 
دارحرب ک３ و４شل شوی، يا پلورل شوی و او يا هم داراسالم ته ل８５دول شوی و، د غنيمت 

حقدار نه دي.
هغه سوداگر يا نور خلک چ３ د جگ７ې په سيمه ک３ موجود وي خو د جگ７ې هوډ ونه لري 

او په جگ７ه ک３ شريک نشي، د غنيمت حقدار نه دي.
د امان ورکولو مسئله: ＊％ه او س７ی دواړه کوالی شي چ３ يو تن کافر، يوې ډل３ کافرانو او 

أن د يوه ＊ار ！ولو کافرانو ته امان ورک７ي. ابن ماجه روايت کوي چ３ پيغمبر )عليه السالم( 
 * á¼ àÂ> ßrá®ßA � á¼åÃáÉß· ß¢ �à�åà�ßÆ �( á¼ àÂ>ß¾áaßA � á¼åÃåJçºådåE �Îß£ ájßÈßÆ �( á¼ àÂàÕ>ßºåa �àB[ßª> ß³ßJßI � ßÁÇ à»å· ájàá�= فرمايلي: 
ژباړه: د مسلمانانو وين３ سره برابرې دي، ضعيفه به ي３ هم د ژمن３ پوره کولو کو＊（ کوي، 

او تر ！ولو ضعيفه ي３ هم د امان ورکولو وړتيا لري.
د بخاري د روايت له مخ３ رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( ام هانئ ته اجازه ورک７ې وه چ３ 

مشرکينو ته امان ورک７ي. 
له بل پلوه ＊％ه هم د جگ７ې وړتيا لري او شرعا په جگ７ه ک３ گ６ون کوالی شي نو د س７و په 

＇５ر د امان ورکولو حق هم لري.
که چيري د يو مسلمان له خوا ورک７ل شوی امان د مسلمانانو په گ＂ه نه و، امام کوالی شي چ３ 

د نوموړي امان لغوه اعالن ک７ي.
د ذمي امان صح５ح نه دی ＄که چ３ ذمي له يوې خوا د کفارو په مرسته تورن دی او له بل 
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پلوه په  مسلمانانو کوم واک هم نه لري. په همدې ډول د کفارو په من＃ ک３ د شتو مسلمانو 
سوداگرو او بنديانو امان ورکول هم صح５ح نه دي، ＄که دوی د کفارو تر واک الندې دي، که 
د دوی امان صح５ح شي نو کفار به ور＇خه ناوړه گ＂ه پورته ک７ي، ＄که د کفارو په  سيمه ک３ 

تل مسلمانان سوداگر او بنديان موجود وي.

که مجاهد د جگ７ې په سيمه ک３ ناروغ شي او ج／７ه ونک７ي، أيا د غنيمت مستحق دی؟
زده کوونکي دې د دالئلو په ر１ا ک３ د دې مسئل３ په حکم بحث وک７ي.

۱- د حربي کفارو له پياوړي کولو منع شوې ده. په دې بنس دار حرب ته د کومو شيانو ل８５ل 
روا او د کومو ناروا دي؟

۲- د فتحه شوو ＄مکو په و４ش ک３ امام ＇و اختياره لري؟ په تفصيل سره ي３ بيان ک７ئ.
۳- د جگ７ې د بنديانو حکم په تفصيل سره بيان ک７ئ.

۴- د غازيانو تر من＃ بايد غنيمتونه په کوم ＄ای ک３ وو４شل شي او دا هم رو＊انه ک７ئ چ３ 
مخامخ جگ７ه کوونکي او مرسته کوونکي ول３ په غنيمت ک３ سره برابر دي؟

۵- کفارو ته د امان ورکولو مسئله په تفصيلي ډول تشر４ح ک７ئ.

 



٢٥٠

＇لوي＋تم لوست

د سير )جهاد( احکام )٤(
د غنيمت حکمونه

گرانو زده کوونکو! په دې لوست ک３ په دې مسئله خبرې کوو چ３ أيا د جگ７و په ترڅ ک３ د 
مالونو په نيولو سره، د مالونو ملکيت له يوې ډل３ ＇خه بل３ ته نقلي８ي او که نه؟

همدا راز په جهاد ک３ د امام له خوا مجاهدينو ته د جائزو ！اکلو په حکم هم غ８ي８و. 

�Îß· ß¢�>ß¿áFß· ß¦� áÁåDßª�(> ßÂÇ à³ß·ßº� á¼àß�=ßÇáºß?�=Æ àd ß]ß?ßÆ� á¼ àÂáÇßF ßjßª�å½Æèf¶=�Îß· ß¢� àµáè�¶=� ßGß· ß¦�=ßcåC ßÆ�$-%
* ß́ å¶ßc� áÀåº�àÅ àd à]á@ß¾�>ßº�>ß¿ß¶� ç̧ ßU� åµáè�¶=

� ßÁÇ à»å· ájàá�= �> ßÃáÉß· ß¢ �ßfßÃ ß� � áÁåDßª �(> ßÂÇ à³ß·ßº �¼ åÂåe=ßbåE �> ßÂÆàgßf áUß@ßª �>ß¿å¶=ßÇáºß? �Îß· ß¢ �=ÇàFß· ß¦ �=c=Æ �$.%
�åÍ ß»Éå̄á¶>åE�> ßÂÆ àd ß]ß?�åÍ ß» ájå̄á¶=� ßbá£ßE�> ßÂÆ àb ßQßÆ� áÁåCßÆ�(æÐ áÊ ßm�åá�ß§åE� á¼àß�� ßÊåÃßª�åÍ ß» ájå̄á¶=� ß̧ áFß®�> ßÂÆ àb ßQßÇßª

*=ÇèF ßUß?� áÁC
�6åe>ßÉåá�>åE�àÄ à³å¶> ß»ßª�å½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa� ß�C�àÄ ßQßf á]ß?ßÆ� ß́ å¶ßc�Ïßß� ám>ßª�ãf åQ>ßI� åHáfßá�=�ße=ßa� ß̧ ß]ßa� áÁåCßÆ�$/%

�* ßµßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� àf åQ>çJ¶=�åÄåE�àÅ=ßß� ám=�Ëådç¶=� åÀ ß»çN¶>åE�àÅ ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC
�ã�å£ßE�çbß¾� áÁåCÆ�* ß́ å¶ßc� á¼åÃáÉß· ß¢� à́ å·áß�ßÆ�(>ß¾ße=ßf áUß?ß�åÍßFß·ß§á¶>åE� åHáfßá�=� à̧ áÂß?�>ß¿áÉß· ß¢� à́ å·áß�� ß×ßÆ�$0%

*àÅÇ à³ß·ßº�àÅÆ àd ß]ß@ßª� á¼åÃáÉß¶C
� æ¥=ßbÈC�ßÍ ß» ájå®�ß�åå�>ß§á¶=�ß á�ßE�>ßÃ ß» çjß®� ß¼Ñ>ß¿ ß§á¶=�> ßÃáÉß· ß¢� à̧ å»áß��ãÍß¶Çàß��å½>ßºåáÞå¶� áÀ à³ßÈ�áß��=ßcåC ßÆ�$1%

�å*Í ß» ájå̄á¶=� ß̧ áFß®� å¼åÑ>ß¿ ß§á¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�*> ßÃ à» åjá̄ßÉª�> ßÃ à£åß�áfßÈ� ç¼àM�å½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa� ß�C�> ßÂÇà· å» áVßÉå¶
�ßbá£ßE� á¼ àÃá¿åº� ßL>ßº� áÀßºßÆ�(åÍ ß»Éå¿ß§á¶=� å��àÄß¶� ç° ßU� ßØßª� åHáfßá�=�åe=ßa� å��ß�åå�>ß§á¶=� áÀåº� ßL>ßº� áÀßºßÆ�$2%

�*åÄåJßMßeßÇå¶�àÄàFÉ årß¿ßª�å½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa� ß�C�>ßÃ åQ=ßf á]C
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� áÀßº�6 ß¹Çà̄ßÉßª� å¹>J¯á¶=�Îß· ß¢� å̧ á«ç¿¶>åE� ßzëfßà�ßÆ�( å¹>ßJå̄á¶=� å¹> ßU� å��à½>ßºåáÝ=� ß̧ å«á¿ßÈ� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$3%
�* åk à»àá�=�ßbá£ßE� ß¤áEèf¶=� á¼ à³ß¶� àKá·ß£ ßQ�ábß®�6åÍçÈåf çj·å¶� ß¹Çà̄ßÈ�áÆß?�(àÄàFß· ßi�àÄß·ßª� âØÉåJß®�� ß̧ ßJß®

� áÀåº�ßÇ àÃßª� å̧ åI>ß̄á·å¶� ßGß· çj¶=� å̧ ß£áß��áß��=ßcåC ßÆ�( åká»àá�=� áÀåº� ç×C�åÍ ß»Éå¿ß§á¶=�åg=ßf áUC�ßbá£ßE� ß̧ å«á¿ßÈ� ß×ßÆ�$4%
*ãÐ=ßÇ ßi�åÄÉåª�àÅàá� ß¦ßÆ� à̧ åI>ß̄á¶= ßÆ�(åÍ ß»Éå¿ß§á¶=�åÍß·á à�

�*åÄåF ß²áfßºßÆ�åÄ åU ßØ åißÆ�åÄåE>ßÉåM� áÀåº� å¹ÇàJá̄ßá�=�Îß· ß¢�>ßº�6 àGß· çj¶=ßÆ�$5%

ژباړه 
)۱( کله چ３ ترکان پر روميانو برالسي شول، هغوی ي３ مريان وگر＄ول او د هغوی مالونه ي３ 
واخيستل، ملکيت ي３ گر＄ي. که موږ )مسلمانان( په ترکانو الس بري شو، دا اخيستل شوي 

شيان راته روا دي. 
ي３  ملکيت  ک７ل،  خوندي  ي３  ک３  سيمو  خپلو  او  شول  بري  الس  مالونو  په  زموږ  که   )۲(
گر＄ي، که مسلمانان ورباندې الس بري شول او د و４ش وړاندې ي３ ور＇خه واخيستل، نو د 
عوض پرته د )پخوانيو ＇＋تنانو( حق دی. که له  و４ش وروسته ي３ ور＇خه  واخيستل )پخواني 

＇＋تنان( به ي３ په قيمت واخلي که ي３ خو＊ه وه. 
)۳( که کوم مسلمان سوداگر دارحرب ته ننو＄ي، دا مالونه واخلي او داراسالم ته ي３ راوباسي، 
نو )لوم７ی( ＇＋تن ي３ اختيار لري: که ي３ خو＊ه شوه په هغه قيمت به ي３ واخلي چ３ سوداگر 

ورباندې اخيستی او که ي３ خو＊ه شوه پرې به ي３ ږدي.
)۴( حربيان په موږ باندې په برالسي ک５دو سره زموږ د أزادو )انسانانو( ＇＋تنان ک５دای نشي، 
موږ د هغوی )＇＋تنان( ک５دای شو. که اوښ هغوی ته وروت＋تي او وي３ نيسي ＇＋تنان کي８ي 

ي３. 
)۵( که د امام سره سپرل９ نه وې چ３ غنيمتونه ورباندې بار ک７ي، پر غازيانو به ي３ د ود４ع３ په 
توگه وو４شي، ＇و ي３ داراسالم ته يوسي، بيا به ي３ ور＇خه  ب５رته واخلي او وبه ي３ ويشي. له 
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و４شلو وړاندې د غنيمتونو پلورل روا نه دي. 
)۶( که له غازيانو ＇خه ＇وک په دارحرب ک３ م７ شو، په غنيمت ک３ حق نه لري، خو ＇وک 

چ３ داراسالم ته د )غنيمتونو( له راويستلو وروسته م７ شي برخه ي３ د وارثانو ده. 
)۷( پروا نه لري چ３ امام د جگ７ې په حال ک３ جائزې اعالن ک７ي او په جائزو سره )خلک( 
جگ７ې ته وه）وي، )د ب５لگ３ په ډول( ووايي: چا چ３ ＇وک )کافر( وواژه د هغه سلب د همده 

دی. يا سري３ ته ووايي: له پن％م３ برخ３ وروسته م３ ＇لورمه هم ستاس３ ک７ه.
)۸( )په داراسالم ک３( د غنيمت د خپلولو وروسته به جائزه نه اعالنوي، مگر له پن％م３)برخ３( 
＇خه. که ي３ سلب قاتل ته اعالن نه ک７، له غنيمت ＇خه شم５رل کي８ي، قاتل او نور پک３ 

برابر دي.
)۹( سلب هغه شيان دي چ３ د مقتول سره وي، لکه جام３، وسله او سپرل９.

شرحه
په غنيمت سره د ملکيت انتقال: که ترکان په جگ７ه ک３ په روميانو برالسي شي او د هغوی 

مالونه ترالسه ک７ي، نو ＇رنگه چ３ د حربيانو مالونه مباح دي په اخيستلو او حرز ک３ راوستلو 
سره د ترکانو په ملکيت ک３ داخلي８ي. په متن ک３ له ترکانو او روميانو ＇خه مقصد کافر ترکان 
او روميان دي. که مسلمانان د دوی په هغو مالونو چ３ له يو بل ＇خه ي３ په جگ７ه ک３ نيولي، 

برالسي شي، اخيستل ي３ ورته مباح دي. 
که کفار د مسلمانانو په مالونو برالسي شي او په خپل حرز )ساتنه( ک３ ي３ راولي د دې مالونو 
＇＋تنان کي８ي. که ＇ه هم د مسلمان مال د شريعت په حکم له ت５ري ＇خه خوندي دی او په 
ناحقه ي３ ＇وک نشي خپلولی، خو دا چ３ حربي کفار د شريعت په احکامو مخاطب نه دي، 
نو د هغوی په وړاندې د مسلمانانو مالونه خوندي نه شم５رل کي８ي او د مباحو مالونو په ＇５ر په 

حرز ک３ راوستلو سره د هغوی په ملکيت ک３ داخلي８ي.  
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که مسلمانان د کفارو مالونه په غنيمت ونيسي او په دې مالونو ک３ د کوم مسلمان مال موجود 
وي چ３ کفاور ور＇خه په زور نيولی وي، که نوموړی مسلمان خپل مال د غنيمتونو له و４ش 
وړاندې ومومي، له قيمت او عوض ورکولو پرته د ده حق دی، ＄که دا مال د ده له خو＊３ او 
رضا پرته د ده له ملکيت ＇خه ويستل شوی و، اوس چ３ د مسلمانانو ترالس الندې راغلی، 
دی ي３ حقدار دی، خو که د غنيمتونو له  و４ش وروسته ي３ د کوم غازي په الس ک３ وموند، 
د قيمت ورکولو پرته  ي３ ور＇خه  نشي اخيستلی، ＄که که د قيمت ورکولو پرته ي３ له غازي 

＇خه واخلي، غازي د غنيمت له حق ＇خه ب３ برخ３ کي８ي.
همدا حکم د مسلمان ＇خه د نيول شوي هغه مال هم دی چ３ مسلمان سوداگر ي３ له کفارو 

＇خه په قيمت واخلي او داراسالم ته ي３ راوړي.
که کفار په جگ７ه ک３ مسلمانان ونيسي، په نيولو سره ي３ ＇＋تنان نه گر＄ي، ＄که أزاد مسلمان 
په  د چا  نيولو سره  په  نو  نه دی،  مال  له مخ３ چ３ اسالمي شريعت ورک７ی  د هغه حرمت 
ملکيت ک３ نه داخلي８ي، البته کفارو ته دا حرمت نه دی ورک７ل شوی نو مريان ک５دالی شي.

د غنيمتونو ل８５دول: پخوا مو ويلي وو چ３ په دارحرب ک３ د غنيمتونو و４شل روا نه دي، 

بلک３ داراسالم ته به ي３ ل８５دوي او بيا به ي３ ويشي. که امام د غنيمتونو د ل８５دولو لپاره سپرل９ 
نه درلودې، پر مجاهدينو به ي３ وويشي او نقل به ي３ ک７ي، خو دا و４ش د غازيانو د برخو و４ش 
نه دی بلک３ يوازې د غنيمت د نقلولو لپاره رامن％ته کي８ي او کله چ３ غنيمت داراسالم ته 
ورسي８ي، ب５رته ور＇خه اخيستل کي８ي او له سره پر مجاهدينو د هغوی د برخو په اندازه و４شل 

کي８ي.
د غازي م７ينه: که غازي له جگ７ې او غنيمت نيولو وروسته په دارحرب ک３ م７ شو د غنيمت 

حقدار نه دی، ＄که په غنيمت ک３ هغه مهال د غازي برخه ثابتي８ي چ３ داراسالم ته رانقل 
شي او د غازيانو ملکيت وگر＄ي. که داراسالم ته د غنيمت د رال８５دولو وروسته غازي م７ شو 
د غنيمت حقدار دی، ＄که غنيمت د غازيانو په حرز ک３ داخل شوی او دوی ي３ ＇＋تنان دي 
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نو د غازي حق به د ميراث په توگه د هغه وارثانو ته ورکول کي８ي.
له غنيمت ＇خه جائزې ټاکل: امام کوالی شي چ３ جگ７ې ته د غازيانو د ه）ولو او د د＊من 

د ډارولو لپاره په غنيمت سرب５ره غازيانو ته جائزې اعالن ک７ي، چ３ د غنيمت له مال ＇خه به 
ورکول کي８ي. غوره دا ده چ３ دا اعالن له جگ７ې وړاندې وشي ＇و له لوم７ي سره مجاهدين 
تشويق شي، خو امام کوالی شي چ３ داراسالم ته د غنيمت له ل８５دولو وړاندې هم غازيانو ته 
جائزې ورک７ي. کله چ３ غنيمت داراسالم ته نقل شي او د مجاهدينو په حرز ک３ راشي د دوی 
ملکيت گر＄ي او بيا امام ته روا نه دي چ３ د جائزې په توگه ي３ چا ته ورک７ي، البته د غنيمت 

له خمس )پن％م３ برخ３( ＇خه ي３ ورکوالی شي. 
د جائزې ب５لگه دا ده چ３ امام ووايي: چا چ３ کافر په جگ７ه ک３ ووژلو د هغه سلب د قاتل دی. 

سلب هغه شيان دي چ３ د وژل شوي شخص سره وي لکه توره، أس، جام３ او داس３ نور.

۱- که کفار په جگ７ه ک３ د يو بل مالونه ونيسي، أيا د هغه مال ＇＋تنان کي８ي؟ دليل ي３ رو＊انه 
ک７ئ.

۲- که کفار په جگ７ه ک３ د مسلمانانو مالونه ونيسي، أيا د هغوی ＇＋تنان کي８ي؟ دليل ي３ 
رو＊انه ک７ئ.

۳- که مسلمان د غنيمت په  مال ک３  خپل هغه مال وويني چ３ له ده ＇خه کفارو په زور نيولی 
و، أيا له غنيمت ＇خه ي３ اخيستلی شي؟ دا مسئله دالئلو سره رو＊انه  ک７ئ.

۴- که غازي داراسالم ته د غنيمت له ل８５دولو وړاندې يا وروسته م７ شي، په دواړو صورتونو 
ک３ د هغه د غنيمت حکم بيان ک７ئ.

۵- سلب ＇ه ته وايي او أيا د امام  سره د مجاهدينو لپاره د جائزو ！اکلو واک شته؟
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يو ＇لوي＋تم لوست

د جهاد احکام )٥(
د غنيمت حکمونه

حکمونه  مستامن  د  او  مستحقينو  د  خمس  د  و４شلو،  د  غنيمت  د  به  ک３  لوست  ننني  په 
ولولو.

�*> ßÃá¿åº�=Çà· à²á@ßÈ� ß×ßÆ�åÍ ß»Éå¿ß§á¶=� áÀåº�=Çà«å·á£ßÈ� áÁß?�áhàß��áß�� åHáfßá�=�åe=ßa� áÀåº� ßÁÇ à»å· ájàá�=� ßTßf ß]�=ßcåC ßÆ�$-%
�*åÍ ß»Éå¿ß§á¶=� ß�C�àÅçaße�ã½> ß£ ß{�áÆß?� ã¬ß· ß¢�àÄß£ßº� ß̧ ßvßª� áÀßºßÆ

� ålåe>ß«á·å¶�(ß�åå�>ß§á¶=�ß á�ßE�>Ãi>�?�Í£Ee?� à¼ åjá̄ßÈßÆ�(> ßÃ ßjàà�� àTåf á̂ àÉßª�6ßÍ ß»Éå¿ß§á¶=�à½>ßºåáÝ=� à¼ åjá̄ßÈßÆ�$.%
�* æ¼ àÃ áiß?�ÍM ßØßM� ålåe>ß«á·å¶�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� ã¼áÃ ßi� å̧ åQ=çf·å¶ßÆ�( åÁ> ß»áÃ ßi
� ß×ßÆ �æÍß· åU=ßfå¶ � à¼ßÃ ájàÈ � ß×ßÆ �(ãÐ=ßÇ ßi � à±>çJ à£á¶=ßÆ � àÀÈåc=ßß�á¶=ßÆ �( æb åU=ßÆ � ælßfß«å¶ � ç×C � à¼ßÃ ájàÈ � ß×ßÆ �$/%

* æ̧ á§ßE
� âØ åQ=ße� ß̧ ß]ßa� áÀßºßÆ�( ælåe>ßª� ß¼áÃ ßi� ç° ßVßJ ái=�àÄ àißfßª� ß°ß«ß¿ßª�> âiåe>ßª� åHáfßá�=�ße=ßa� ß̧ ß]ßa� áÀßºßÆ�$0%

�* æ̧ åQ=ße� ß¼áÃ ßi� ç° ßVßJ ái=�> âißfßª�Ïßß� ám>ßª
�Îß· ß¢�à½>ßºåáÝ=� á¼àß�� à_ ßuáfßÈ� áÀ å³ß¶ßÆ�(úå� ßq� ß×ßÆ�( úÊëºåc� ß×ßÆ�(æÌß?ßfáº=� ß×ßÆ�( æµÇà· á»ßå�� à¼ßÃ ájàÈ� ß×ßÆ�$1%

*Å=ßfßÈ�>ßº� åG ßj ßU
�åÐ>ß¿áEßåÙ� ã¼áÃ ßißÆ�(å�å²> ßj ß»á·å¶� ã¼áÃ ßißÆ�(Îßº>ßJßÉá·å¶� ã¼áÃ ßi�6 æ¼ àÃ áiß?�åÍßM ßØßM�Îß· ß¢� à¼ çjß̄àÉßª� àká»àá�=�>çºß@ßª�$2%

* ãÓáÉ ßm� á¼åÃåÑ>ßÉå¿ á¦ß?� ß�C� à¤ßªábàÈ� ß×ßÆ�( ßÁÇàºçbß̄ àÈßÆ�( á¼åÃÉåª�ÎßEáf à̄á¶=�ËåÆßc�àÐ=ßfß̄ àª� à̧ à]ábßÈßÆ�* å̧ ÉåF çj¶=
�> â²èß�ßI�å½ ßØ ß³á¶=� å\>ßJåJáª å×�ßÇ àÂ�>ßç�åDßª�åÄ åjá«ß¿å¶� åk à»à�=� ßÀåº�ÄåE>ßJ å²��� ß�>ß£ßI�àç�=�àÅßfß²ßc�>ßº�>çº=ßÆ�$3%
� à¼áÃ ßißÆ�( èÊå« çr¶=� ß�ß̄ ßi�> ß»ß²�åÄåIáÇßå�� ß�ß̄ ßi� ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�àç�=�Îç· ßq�ëå�ç¿¶=� à¼áÃ ßißÆ�* ß�>ß£ßI�åÄåá�>åE
�àÅ ßbá£ßEßÆ �(åÌßf árè¿¶>åE � ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢ �àç�= �Îç· ßq�ëå�ç¿¶= � åÀßºßg � å��àÄß¾Çè̄ åVßJ ájßÈ �=Çà¾> ß² �ÎßEáf à̄á¶= �ËåÆßc
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*åfá̄ ß«á¶>åE
�áß��>âÒáÉ ßm�=Æ àd ß]ß@ßª�(å½>ßºåáÝ=� åÁácC�åá�ß§åE� ßÀÈå�å§àº�( åHáfßá�=�ße=ßa� åÁ>ß¿áM×=�áÆß?� ãb åU=ßÇ¶=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC ßÆ�$4%

�*à½>ßºåáÝ=� á¼àß�� áÁßcá@ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�( ßkëà��>âÒáÉ ßm�=Æ àd ß]ß?Æ�(ãÍß£ß¿ßº�> ß��ãÍ ß¢>ßß�� ß̧ ß]ßa� áÁåCßÆ�* ákç»ßà�
� áÀåº� ß×ßÆ� á¼åå�=ßÇáºß?� áÀåº�æÐ áÊ ßnå¶� ßzçfß£ßJßÈ� áÁß?�àÄß¶� ȩ̀ åß�� ßØßª�(=âf åQ>ßI� åHáfßá�=�ße=ßa� à¼å· ájàá�=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC ßÆ�$5%

�*åÄåE� ß±çb ßrßJßÈ� áÁß?� àfßºáÖàÈßÆ�(=âeÇ à�áß��> â³á·åº�àÄ ß³ß·ßº�åÄåE� ßTßf ß]ßÆ�>âÒáÉ ßm�ßd ß]ß?ßÆ�( á¼åÃåE�ßeßb ß¦� áÁåCßÆ�( á¼åÃåÑ>ßºåa
�6à½>ßºåáÝ=�àÄß¶� à¹Çà̄ßÈßÆ�(âÍß¿ ßi�>ß¾åe=ßa� å�� ß¼Éå̄ àÈ� áÁß?� áÀ ç³ßà��áß��â>¿º@Jjº�>ß¿áÉß¶C� èÊåEáfßá�=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC ßÆ�$-,%
�(>éÉëºåc�ße> ßqßÆ�(àÍßÈáhåá�=�àÄá¿åº�ßd å]à?�âÍß¿ ßi�ß½>ß®ß?� áÁåDßª�(ßÍßÈáhåá�=�´áÉß· ß¢� àKá£ ßußÆ�åÍß¿ çj¶=�ß½>ßß��Ká»ß®ß?�ÁC
�( æ¼å· ájàº�ßbá¿ å¢�âÍß£ÈåaßÆ� ßµßfßIßÆ�( åHáfßá�=�åe=ßa� ß�C�ßa> ß¢� áÁåCßÆ�( åHáfßá�=�åe=ßa� ß�C� ß¤ åQáfßÈ� áÁß?� áµßá�àÈ�áß�ßÆ
�Îß· ß¢�åÄå¶>ßº� áÀåº�å½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa� å��>ßºßÆ�(åaáÇß£á¶>åE�> âU>ßF àº�àÄàºßa�ße> ßq�ábß̄ßª� á¼åÃåJçºåc� å��>â¿áÈßa�áÆß?�( úÊëºåc�áÆß?

�*>âÒáÉßª�àÍß£ÈåaßÇá¶=� åLße> ßqßÆ�àÄà¾ÇàÈàa� áK ßìß̄ ßi� ß̧ åJà®�áÆß?�ßf åià?� áÁåDßª�(æf ßì ß]
�åå�> ßrßº� å�� ßåf àq� æ¹>ßJå®�åá�ß§åE� åHáfßá�=� å̧ áÂß?� å¹=ßÇáºß?� áÀåº� ßÁÇ à»å· ájàá�=�åÄáÉß· ß¢� ß¬ ßQáÆß?�>ßºßÆ�$--%

* àT=ßfåá�=� àßf áràÈ�> ß»ß²�ß�å»å· ájàá�=

ژباړه
)۱( کله چ３ مسلمانان له دارحرب ＇خه و＄ي، هغوته روا نه دي چ３ په غنيمت ک３ )＇اروي( 
و＇روي او نه به ورنه )پخپله( ＇ه خوري. له چا سره چ３ وا＊ه يا خواړه پات３ وي په غنيمت 

ک３ به ي３ کي８دي. 
)۲( غنيمت به امام ويشي: خمس )پن％مه برخه( به جال ک７ي او له پن％و ＇خه، ＇لور برخ３ 
به په غازيانو وويشي، د امام ابوحنيفه)رحمه اهلل(  په نظر د سپاره لپاره دوه برخ３ او د پلي لپاره 

يوه برخه ده. يارانو ويلي: د سپاره لپاره درې برخ３ دي. 
)۳( يوازې د يو أس لپاره به برخه ورکوي. ترکي او عربي أسونه )په برخه ک３( سره برابر دي. 

او＊３ او کچر ته به برخه نه ورکوي.
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)۴(＇وک چ３ دارحرب ته سپور ننو＄ي او أس ي３ م７ شي، د سپور د برخ３ وړ دی. ＇وک 
چ３ )دارحرب ته( پلی ننو＄ي او أس واخلي د پلي د برخ３ مستحق دی. 

)۵( مريي، ＊％３، ذمي او کوچني ته به برخه نه ورکوي مگر امام به د حال مناسب يو ＇ه 
مال ورکوي.

د  يوه  يتيمانو،  د  برخه  يوه  کي８ي.  و４شل  برخو  درې  په  به  هغه  دی،  خمس  چ３  هغه   )۶(
مسکينانو او يوه د مسافرو. د ذوي القربی فقيران په دوی ک３ شامل دي، دوی په نورو مقدم دي 

او شتمنو ته به ي３ ＇ه نه ورکول کي８ي. 
)۷( اهلل پاک چ３ په قرأن کريم ک３ د خپل ＄ان لپاره د خمس ＇خه يادونه ک７ې نو )د هغ３ 
مقصد( د برکت لپاره پخپل نوم باندې پيل کول دي. د پيغمبر )عليه السالم( برخه د هغه په 
وفات پای ته رس５دل３ لکه صفي )هغه ل８ مال چ３ پيغمبر )عليه السالم( به د ＄ان لپاره اخيسته 
لکه توره، ډال او داس３ نور( چ３ پای ته رس５دلی. د ذوي القربی برخه هغوی د پيغمبر )عليه 

السالم( په ژوند ک３ د هغه د مرست３ له امله اخيسته، او له هغه وروسته د فقر له امله. 
ننوتل او ＇ه شی ي３  ته يرغل کوونکي  امام د اجازې پرته دارحرب  تنه د  يا دوه  يو  )۸( که 
راواخيست، خمس ور＇خه نه اخيستل کي８ي. که يوه ډله چ３ ＄واک ولري )دارحرب( ته 
ننوتل او ＇ه شی ي３ راواخيست، خمس ور＇خه اخيستل کي８ي که ＇ه هم امام ورته اجازه 

نه وي ک７ي.
په  هغوی  د  چ３  دي  نه  روا  ورته  ننو＄ي،  ته  دارحرب  توگه  په  سوداگر  د  مسلمان  که   )۹(
مالونو ت５ری وک７ي، يا د هغوی په ＄انونو ت５ری وک７ي، که ي３ ！گي ورسره وک７ه او ＇ه شی ي３ 

واخيست، د ناروا ملکيت په توگه ي３ خپلوي او امر به ورته کي８ي چ３ خيرات ي３ ک７ي.
)۱۰( که حربي موږ ته د مستامن په توگه راشي، نشي کوالی چ３ زموږ په هيواد )داراسالم( 
ک３ يو کال پات３ شي، امام به ورته وايي: که دې پوره کال ت５ر ک７ جزيه به درباندې ک５＋ودل شي، 
که ي３ کال تير ک７ جزيه به ور＇خه واخيستل شي او ذمي به شي، بيا به دارحرب ته نه پر４＋ودل 
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کي８ي، چ３ والړ شي که دارحرب ته والړ او د مسلمان يا ذمي سره ي３ امانت يا پور پر４＋ود، نو 
وينه ي３ په ب５رته تگ سره مباح شوه، او په داراسالم ک３ پات３ مالونه ي３ په خطر ک３ دي )موقوف 

دي(، که بندي شو يا ووژل شو، پورونه ي３ ساقط دي او امانت ي３ فئ و－ر＄يد.
د  به  هغه  راوړي،  ته  الس  کولو  جن，  له  پرته  مسلمانان  چ３  مالونه  کوم  حربيانو  د   )۱۱(

مسلمانانو په مصالحو ک３ د خراج په شان ل／ول کي８ي.

شرحه
له دارحرب ＇خه له وتلو وروسته له غنيمت نه گ＂ه اخيستل: له دارحرب ＇خه داراسالم 

ته  مالونو ＇خه خپلو ＇ارويو  له  د غنيمت  نه دي چ３  روا  ته  راتلو وروسته مجاهدينو  له  ته 
خوراک ورک７ي او يا خپله د غنيمت له مال ＇خه ＇ه وخوري، دا په دې دليل چ３ داراسالم 
ته په رارس５دو له غنيمت ＇خه د گ＂３ اخيستلو ضرورت له من％ه تللی، بله دا چ３ داراسالم ته 
د غنيمت په داخل５دو سره غنيمت د مجاهدينو ملکيت وگر＄５د. په دې بنس که له چا سره 

د غنيمت له مال ＇خه کوم شی پات３ وي بايد چ３ ب５رته ي３ د غنيمت په مالونو ک３ کي８دي. 
د غنيمت و４ش: امام به غنيمت په پن％و برخو وويشي. يوه برخه )خمس( به جال ک８５دي او 
پات３ ＇لور برخ３ به د غازيانو تر من＃ وويشي. د امام ابوحنيفه)رحمه اهلل(  په نظر به د أس 
＇＋تن ته دوه برخ３ ورکوي، يعن３ يوه برخه د ＇＋تن او يوه ي３ د أس، او پلي ته به يوه برخه 
ورکوي. امام ابويوسف او امام محمد ويلي چ３ سپاره ته به درې برخ３ ورکوي. په احاديثو ک３ 
د سپاره غازي لپاره دوه او هم درې برخ３ راغلي چ３ امام ابوحينفه دوه برخو او يارانو درې 

برخو ته ترج５ح ورک７ې. 
يو س７ی يوازې د يو أس برخه اخيستلی شي که ＇ه هم په جگ７ه ک３ ي３ له يو ＇خه زيات 
أسونه کار４دلي وي، همدا راز د ب５الب５لو نسلونو أسونه په برخه ک３ کوم توپير سره نه لري. دا 
هم بايد وويل شي چ３ له أسونو پرته نورې سپرل９ لکه کچر، خر او اوښ د غنيمت په مال 
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ک３ برخه نه لري. 
که ＇وک په أس سپور دارحرب ته د جگ７ې لپاره ننو＄ي او هلته ي３ أس له من％ه والړ شي، د 
أس د برخ３ د غنيمت حقدار دی. خو که ＇وک پلی دارحرب ته ننو＄ي او هلته أس واخلي 

د أس د برخ３ حقدار نه دی، ＄که له أس سره ننوتل، د أس په غنيمت ک３ معتبر دى.
د مريي، ＊％３، کوچني او ذمي لپاره په غنيمت ک３ برخه نشته، ＄که د روايتونو له مخ３ 
رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( هغوی ته په غنيمت ک３ برخه نه ده ورک７ې، خو امام کوالی 

شي له غنيمت ＇خه يو ＇ه مال د هغوی د ه）ولو په موخه ورک７ي. 
د خمس و４ش: خمس به په درې برخو وو４شل شي او الندې کسانو ته به ورکول کي８ي:

۱- يتيمان.
۲- مسکينان.

۳- مسافر )هغه خلک چ３ له خپل مال ＇خه ليرې وي(.
�àÄ ßjàà��åäå�� çÁßBßª �æÐ áÊ ßm�Àëº �¼àJ á»å¿ ß¦ �>ßç�ßA �á=Ç à»ß· á¢=ßÆ% راغلي:  قرأن کريم ک３  په  اړه  په  د خمس 
پوه  ژباړه:  )االنفال: ۴۱(   $ å̧ ÉåF çj¶= � åÀáE=ßÆ �å�å²> ßjßá�=ßÆ �Îßº>ßJßÉá¶= ßÆ �ÎßEáf à̄á¶= �Ëådå¶ßÆ � å¹Ç àiçf·å¶ßÆ
شئ! هغه شيان چ３ تاسو په غنيمت نيولي، ب５شکه د هغوی پن％مه د اهلل لپاره ده، او د رسول 

لپاره، او خپلوانو لپاره، او يتيمانو ته، او مسکينانو ته، او مسافرو له پاره. 
په ايت ک３ د خمس په برخه ک３ د اهلل پاک د نوم يادونه د برکت لپاره ده، همدا راز د رسول 
اهلل صلی اهلل عليه وسلم برخه د هغه په وفات سره پای ته رس５دل３. په همدې ډول د رسول 
اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( د خپلوانو کومه برخه چ３ په خمس ک３ وه د دې لپاره ！اکل شوې 
وه چ３ هغوی د پيغمبر )عليه السالم( مرسته کوله او د پيغمبر )عليه السالم( مرسته د هغه په 
وفات پای ته رس５دل３، نو د دوی برخه هم پای ته رس５دل３، البته د دوی فقيران د مسکينانو په 

برخه ک３ حقدار دي او لوم７يتوب هم لري. 
د امام له اجازې پرته د الس ته راغلو مالونو حکم: که يو يا دوه تنه مجاهدين د امام له 
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اجازې پرته په دارحرب يرغل وک７ي او مال الس ته راوړي، دغه مال غنيمت نه گ２ل کي８ي، 
＄که غنيمت هغه مال ته ويل کي８ي چ３ له حربيانو ＇خه د جگ７ې په زور او غلبه اخيستل 

شوی وي او په دې صورت ک３ د زور او غلب３ شرط موجود نه دی. 
غلبه او زور کله حقيقي وي، لکه زيات شم５ر مجاهدين چ３ په حربيانو يرغل وک７ي، کله کله 
غلبه او زور غير حقيقي وي، لکه يو يا دوه تنه مجاهدين چ３ د امام په اجازه په حربيانو يرغل 
وک７ي، دا صورت  هم غلبه او زور گ２ل کي８ي، ＄که د امام د اجازې په صورت ک３ امام د 

هغوی مالت７ وي. 
ته  مالونه الس  او  يرغل وک７ي  دارحرب  په  پرته  اجازې  له  امام  د  زيات شم５ر مجاهدين  که 
راوړي، غنيمت شم５رل کي８ي، ＄که د زياتو کسانو په صورت ک３ مال په حقيقي زور او غلب３ 
ترالسه شوی. که چيرې په دې صورت ک３ هم مال غنيمت ونه شم５رل شي، نو د مجاهدينو 

حوصل３ ماتي８ي او جهاد ته زيان رسي８ي. 
د حربيانو د هغو مالونو حکم چ３ پرته له جن， کولو د مسلمانانو الس ته ورشي: د 

حربي کافرانو هغه مالونه چ３ پرته له جن， کولو د مسلمانانو الس ته ورشي هغه منقول وي 
او که غير منقول، دغه مالونه د فئ حکم لري او د فئ ＇خه مطلب دا دی چ３ د مجاهدينو 
په من＃ ک３ به نه ويشل کي８ي، دا ＄که چ３ دا غنيمت نه دی او حکم ي３ د خراج د حکم په 

شان دی.
خراج چ３ د مسلمانانو په کومو مصالحو ک３ ل／ول کي８ي په هغو ک３ به فئ هم ل／ول کي８ي، 

د فئ او خراج د مصرف ＄ايونه يو دي.
په داراسالم ک３ د مستامن اوس５دل: که مسلمان سوداگر دارحرب ته ننو＄ي، نو د حربيانو 

پر ＄ان، مال او ناموس ت５ری کول ورته روا نه دي، ＄که دا غدر او ！گی ده چ３ مسلمان ته 
روا نه ده. 

مستامن نشي کوالی چ３ په دائمي ډول په داراسالم ک３ هستوگن شي، تر＇و د کفارو لپاره د 
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جاسوس په توگه ونه گمارل شي. مستامن هغه شخص ته ويل کي８ي چ３ بل هيواد ته په امان 
اخيستلو سره ننو＄ي، هغه شخص مسلمان وي او که کافر.

له همدې امله به امام له لوم７ي سره مستامن په دې پوهوي چ３ که يو بشپ７ کال ي３ په داراسالم 
ک３ تير ک７، مستامن به ذمي گر＄ي او د ذميانو ！ول حکمونه به ورباندې پلي ک８５ي، يعن３ جزيه 
ور＇خه اخيستل کي８ي او دارحرب ته نشي تلالی. که دارحرب ته وت＋ت５د، وژل ي３ مباح او 
مالونه ي３ تر هغ３ موقوف دي چ３ يا م７ شي او يا بندي ونيول شي، د م７ين３ او بند په صورتونو 
ک３ ي３ پر خلکو پورونه له من％ه ＄ي او د خلکو سره اي＋ي امانتونه ي３ فئ گر＄ي، دا په دې 

دليل چ３ نوموړی مستامن ذمي گر＄５دلی او له ذميتوب وروسته ي３ عهد مات ک７ی دی.

زده کوونکي دې د محترم ＊وونکي په مرسته د غنيمت ب５الب５ل صورتونه جوړ او په غازيانو 
دې د لوست د حکمونو سره سم نوموړي فرضي غنيمتونه وويشي.

۱- غنيمت په ＇و برخو و４شل کي８ي؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.
۲- د خمس مستحقين ＇وک دي؟

۳- صفي تعريف ک７ئ.
۴- که يو تن د امام له اجازې پرته په حربيانو يرغل وک７ي او مال الس ته راوړي، نوموړی مال 

ول３ غنيمت نه شم５رل کي８ي؟
۵- مستامن چا ته ويل کي８ي؟
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دوه ＇لوي＋تم لوست

د ُعشري او َخراجي ＄مکو او ِجزي３ بيان

عشري ＄مک３ هغه دي چ３ د حاصالتو زکات ي３ لسمه برخه ده خو هغه ＄مک３ چ３ له 
اهل ذمه وو ＇خه په زوره نيول شوې وي او د يو＄ان／７ي شي په اخيستلو ورسره سوله شوې 
وي، هغه َخراجي ＄مک３ دي له هغو ＇خه به جزيه اخيستل کي８ي. غواړو په الندې لوست 

ک３ په دې اړوند معلومات ＇ر－ند ک７و.

�( åÀ ß»ßÉá¶>åE�æf ßR ßU�Î ßrá®ß?� ß�C� åGáÈßd à£á¶=�ß á�ßE�>ßº�6 ßÊ åÂßÆ�(æf án à¢� àzáeß?�> ßÃè· à²� åHßfß£á¶=� àzáeß?ßÆ�$-%
�( ßÁ=ßÇá· àU�åÍßFß̄ ß¢� ß�C� åGáÈßd à£á¶=�ß á�ßE�>ßº�6 ßÊ åÂßÆ�( æT=ßf å]� àzáeß?�> ßÃè· à²�àa=ßÇ çj¶=ßÆ�*å½> çn¶=�ëb ßU� ß�C�ßÌßfáÃßå�

* ßÁ=ßa>çF ß¢� ß�C� åOá·ß£á¶=� áÀåºßÆ
� æzáeß?� ȩ̀ à²ßÆ�*> ßÃÉåª� á¼ àÃàªèf ßrßIßÆ�>ßß�� á¼ àÃ à£áÉßE� àgÇàß��(> ßÃå· áÂßåÙ�ãÍß²Çà·áß��>ßÃè· à²�åa=ßÇ çj¶=� àzáeß?ßÆ�$.%

*æf án à¢� àzáeß?� ßÊåÃßª�(ß�åå�>ß§á¶=�ß á�ßE� áKß» ëjà®ßÆ�(âÌßÇá¿ ß¢� áK ßVåJàª�áÆß?�(> ßÃáÉß· ß¢�>ßÃà· áÂß?� ß¼ß· áiß?
�* æT=ßf ß]� àzáeß?� ßÊåÃßª�(> ßÃáÉß· ß¢�>ßÃà· áÂß?�çfå®à@ßª�(âÌßÇá¿ ß¢� áK ßVåJàª� æzáeß?� ȩ̀ à²ßÆ�$/%

�åháÉ ßU� áÀåº� áKß¾> ß²� áÁåDßª�*> ßÂåháÉßå}�ãÌßß�ßJá£àº� ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ÊÃßª�(>âI=ßÇßº�> âuáeß?�>ßÉ áUß?� áÀßºßÆ�$0%
�àÌßf árßFá¶=ßÆ�*ãÍçÈåf án à¢� ßÊåÃßª�åf án à£á¶=� åzáeß?�åháÉ ßU� áÀåº� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(ãÍçÉ åQ=ßf å]� ßÊåÃßª� åT=ßfåá�=� åzáeß?

�* á¼ àÃá¿ ß¢�àç�=� ßÊ åuße�åÍßE> ßV çr¶=� å¥>ßá�åDåE�ãÍçÈåf án à¢�>ß¾ßbá¿ å¢
�( åL=ßfà«á¶=�áÆß?�ßÍß· áQåa�åÐ>ß��áÆß?�(> ßÃ ßQßf á̂ ßJ ái=�æ á�ß£E�áÆß?�(> ßÂßfß« ßU�æfáÒåFåE�> ßÂ>ßÉ áUß?� áÁC�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�$1%
� å�ç¶= �åe>ßÃá¾ßáÙ= �åÐ>ßå� �> ßÂ>ßÉ áUß? � áÁåCßÆ �*ãÍçÈåf án à¢ � ßÊåÃßª �( ãb ßUß? �> ßÃ à³å·áß� � ß× � å�ç¶= �å½> ß�å£á¶= �åe>ßÃá¾ßáÙ= �áÆß?

*ãÍçÉ åQ=ßf å]� ßÊåÃßª�(áaåf áQßaáhßÈ�åfáÃß¾ßÆ�( ǻ å·ßá�=�åfáÃß¿ ß²�( à¼ åQ> ß¢ßáÙ=�> ßÂßfß«ßJ áU=
� ȩ̈ à²� å��6åa=ßÇ çj¶=� å̧ áÂß?�Îß· ß¢�àÄá¿ ß¢�àç�=� ßÊ åuße� åH> çìßá�=� àÀáE� àf ß» à¢�àÄß£ ßußÆ�Ëådç¶=� àT=ßfßá�=ßÆ�$2%
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� åGÈåf ßQ �Àºß�Æ �* ã¼ ßÂáeåaßÆ � à¥> çr¶= �ßÇ àÂßÆ �( êÊëß�> ßÂ �ãhÉå«ß® � å¥áeçh·å¶ � àXà· árßÈßÆ �(àÐ>ßá�= �àÄ à§à·áFßÈ � æGÈåf ßQ
�>ßºßÆ�( ß¼ åÂ=ßeßa �àÌßf ßnß¢� å̧ årçJàá�= � å̧ á̂ ç¿¶= ßÆ�( å̧ årçJàá�= �å½áf ß³á¶= � åGÈåf ßQ� å�ßÆ�( ß¼ åÂ=ßeßa �àÍ ßjáß��åÍßF á{çf¶=
�(> ßÃáÉß· ß¢� ß¤ åuàÆ�>ßº� á° åìàI�áß�� áÁåDßª �(åÍß®> çì¶=� åG ßjßå}�>ßÃáÉß· ß¢� à¤ ßuÇàÈ�( å>ß¿ áqßáÙ=� áÀåº� ß́ å¶ßc�ÏßÇ åi

�*à½>ßºåáÝ=�¼ßÃ ßrß̄ß¾
� ßT=ßf ß]� ßØßª�ãÍßªA� ß¥áeçh¶=� ß¼ß· ßì áq=�åÆß?�(> ßÃá¿ ß¢� ß¤ ßìß̄á¾=åÆ=�( åT=ßfßá�=� åzáeß?�Îß· ß¢�àÐ>ßá�=� ßGß· ß¦� áÁåCßÆ�$3%

�* àT=ßfåá�=�åÄáÉß·ß£ßª�> ßÃàF åU> ßq�>ßÃß· çì ß¢� áÁåCßÆ�( á¼åÃáÉß· ß¢
� à¼å· ájàá�=� ßËåß� ánßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�*åÄå¶> ßU�Îß· ß¢� àT=ßfßá�=�àÄá¿åº�ßd å]à?�( åT=ßfßá�=� å̧ áÂß?� áÀåº� ß¼ß· áiß?� áÀßºßÆ�$4%

* åT=ßfßá�=� åzáeß?� áÀåº� åTåe>ßá�=� å��ßf án à¢� ß×ßÆ�( àT=ßfßá�=�àÄá¿åº� àd ß]áÖàÈßÆ�( ëÊëºëd¶=� áÀåº� åT=ßfßá�=� ßzáeß?
6å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢�àÍßÈáhåá�=ßÆ�$5%

* à±>ß«ëI å×=�åÄáÉß· ß¢� à¤ß̄ßÈ�>ßº� åG ßjßå}�àeçbß̄àJßª�( åXá· èr¶=ßÆ�Ê åu=ßç�¶>åE� à¤ ßuÇàI�ãÍßÈáh åQ�)$?�%
*> ßÃå£ áußÇåE�à½>ßºåáÝ=� àÔåbßJáFßÈ�ãÍßÈáh åQßÆ��)$H%

�(åf åÂ> ç�¶=�ëå�ß§á¶=�Îß· ß¢� à¤ ßvßÉßª�( á¼åÃå² ßØáºß?�Îß· ß¢� á¼ àÂçfß®ß? ßÆ�(åe>ç« à³á¶=�Îß· ß¢�à½>ßºåáÝ=� ßGß· ß¦�=ßcC�$-,%
�Îß· ß¢ßÆ�( ß¼ åÂ=ßeßa�ßÍß£ßEáeß?�æfáÃ ßm� ȩ̈ à²� å��Ä¿º�d]>È�(> â» ßÂáeåa�ß�å£ßEáeß?ßÆ�âÍßÉå¾>ßß��æÍß¿ ßi� ȩ̈ à²� å��Îß¿å§á¶=
� å̧ å»ßJá£àá�=�å�å̄ ß«á¶=�Îß· ß¢ßÆ��(å á�ß» ßÂáeåa�æfáÃ ßm� ȩ̈ à²� å��(> â» ßÂáeåa� ßÀáÈåf ánå¢ßÆ�ãÍß£ßEáeß?�6 å¹>ßá�=� å� ëißÇßJàá�=

*â>» ßÂáeåa�æfáÃ ßm� ú̧ à²� å��(> â» ßÂáeåa�ßf ßnß¢�áß�áM=
� ß×ßÆ �* å¼ ßRß£á¶= � áÀåº � åÁ>ßMáÆßáÙ= �åÌ ßbßF ß¢ßÆ �( ålÇàßá�=ßÆ �( åH>ßJ å³á¶= � å̧ áÂß? �Îß· ß¢ �àÍßÈáhåá�= � à¤ ßuÇàIßÆ �$--%

�* ßÀÈëbßIáfàá�=�Îß· ß¢� ß×ßÆ�( åHßfß£á¶=� áÀåº� åÁ>ßMáÆßáÙ=�åÌ ßbßF ß¢�Îß· ß¢�( à¤ ßuÇàI
� ß×ßÆ�( æ̧ å»ßJá£àº�åá� ß¦�æ�å̄ßª�Îß· ß¢� ß×ßÆ�( æÀåºßg�Îß· ß¢� ß×ßÆ�(úå� ßq� ß×ßÆ�(æÌß?ßfáº=�Îß· ß¢�ßÍßÈáh åQ� ß×ßÆ�$-.%

�* ßl>ç¿¶=� ßÁÇ àìå¶>ßà�� ß×� ßÀÈådç¶=� åÁ>ßF áÂèf¶=�Îß· ß¢
�*Á>JÈáhåá�=� áKß· ß]=ßbßI� åÁ ß×áÇ ßU�åÄáÉß· ß¢� ß¤ ß»ßJ áQ=� áÁåCßÆ�(àÄá¿ ß¢� áK ßìß̄ ßi�(ãÍßÈáh åQ�åÄáÉß· ß¢ßÆ� ß¼ß· áiß?� áÀßºßÆ�$-/%
� à¤ßÉåFá¶= ßÆ� àkåÑ>ß¿ ß³á¶=� áKßºßbßÃá¾=�=ßcåC ßÆå�(½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa� å��æÍ ßjÉå¿ ß²� ß×ßÆ�(âÍß£ÉåE� àP=ßb áUC� àgÇàß�� ß×ßÆ�$-0%

�*> ßÂÆàa> ß¢ß?�(àÍß�åbß̄á¶=
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�( á¼åÃ åQÆàf àißÆ�( á¼åÃåFå²=ßfßºßÆ�( á¼åÃëÈåg� å��ß�å»å· ájàá�=� áÀ ß¢�åhÉåÉ á»çJ¶>åE�åÍçºëd¶=� å̧ áÂß?�Îß· ß¢� àd ß]áÖàÈßÆ�$-1%
�* ß\ ßØ ëj¶=� ßÁÇà· å»áß�� ß×ßÆ�( ß̧ áÉßá�=� ßÁÇàFß²áfßÈ� ß×ßÆ�( á¼åÃ åjåE ßØßºßÆ

�áÆß?�( ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�àç�=�Îç· ßq�çå�ç¿¶=� çG ßi�áÆß?�(> â»å· ájàº� ß̧ ßJß®�áÆß?�(åÍßÈáhåá�=�åÐ=ßaß?� áÀåº� ß¤ß¿ßJáº=� áÀßºßÆ�$-2%
�=ÇàFå·á§ßÈ�áÆß?�( åHáfßá�=�åe=ßbåE�° ßVá·ßÈ� áÁß?� ç×C� àbáÃß£á¶=� àxå̄ßJá¿ßÈ� ß×ßÆ�*àÅ àbáÃ ß¢� áxå̄ßJá¿ßÈ�áß��(æÍ ß»å· ájàå��Îß¾ßg

�*>ß¾ÇàEåe> ßVàÉßª� æ¤ åuáÇßº�Îß· ß¢

ژباړه: 
)۱( د عربو ！وله ＄مکه عشري ده او دا د عذيب ＇خه د يمن تر أخري برخ３ د حجر پورې 
او د مهرې ＇خه د شام تر پول３ پورې ده، او د سواد )عراق( ＄مکه ！وله خراجي ده او هغه د 

عذيب ＇خه د حلوان تر عقب３ پورې او د علث ＇خه تر عبادان پورې ده. 
 )۲( د سواد ＄مکه د هغ３ د خاوندانو ملکيت دی، دوی ته ي３ بيع او په هغ３ ک３ تصرف روا 
دی او هر هغه ＄مکه چ３ خاوندان ي３ اسالم راوړي، يا په زور فتح شي او د غازيانو په من＃ 

ک３ وويشله شي، نو دا ＄مکه عشري ده. 
)۳( او هر هغه ＄مکه چ３ په زور فتح شی او خاوندانو ته ي３ پري＋ودل شي، نو هغه ＄مکه 

خراجي ده.
)۴( چا چ３ م７ه ＄مکه ژوندۍ ک７ه، هغه د ابويوسف )رحمه اهلل(  په نزد د هغ３ تر ＇ن， 
＄مک３ په اعتبار سره ده، که تر＇ن， ＄مکه ي３ خراجی وه، نو دا به هم خراجي وي او که په 
خوا ک３ ＄مکه ي３ عشري وه، نو دا به هم عشري وي او د بصرې ＄مکه زموږ په نزد عشري 

ده د صحابه و )رضی اهلل عنهم( په اجماع سره.
)۵( امام محمد )رحمه اهلل( ويلي دي: که د کوهی په کيندلو سره ي３ راژوندۍ ک７ه، يا ي３ چينه 
و ايستله او د هغ３ په اوبو ي３ راژوندۍ ک７ه او يا ي３ د دجل３ يا فرات په اوبو يا د لويو ب３ مالکه 
نهرونو په اوبو خ７وبه ک７ه، نو دغه ＄مکه عشري ده او که ي３ د هغو نهرونو په اوبو ژوندۍ ک７ه 
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چ３ عجمو ايستلي وو، لکه د ملک يا د يزد گرد نهر، نو دا ＄مکه خراجي ده.
)۶( کوم خراج چ３ عمرW د سواد په خلکو مقرر ک７ی و د هغه په هر داس３ جريب چ３ 
اوبه ورته رسي８ي او د زراعت وړ وي يو هاشمي قفيز دی او هغه يو صاع او يو درهم دی، 
د سبزيجاتو په يوه جريب ک３ پن％ه درهمه دي، د －２و ان／ورو او －２و کجورو)خرماوو( په هر 
جريب ک３ )چ３ له دی ＇خه پرته نور ＇ه نه پک３ کرل کي８ي( لس درهمه دي اوله دې پرته 
په نورو ډولونو ک３ به د دوی د طاقت مطابق اي＋ودل کي８ي، که  په هغ３ د اي＋ودل شوي )شي( 

طاقت ي３ نه درلود نو امام به ي３ کم ک７ي. 
)۷( که دخراج په ＄مکه اوبه غالب３ شوي يا ور＇خه قطع شوې، يا په ک＋ت ＇ه أفت راغی نو 

خراج پرې نشته او که د ＄مک３ خاوند ＄مکه بيکاره پري＋وده نو خراج به ورباندې وي.
)۸( که د اهل خراجو ＇خه ＇وک مسلمان شو، نو خراج به ور＇خه د پخوا په ＇ير اخيستل 
کي８ي. او دا روا ده چ３ مسلمان له  ذمي ＇خه خراجي ＄مکه واخلي او خراج به ترې اخيستل 

کي８ي او د خراجي ＄مک３ په حاصالتو ک３ عشر نشته.
)٩( جزيه په دوه ډوله ده:

آ_ يوه هغه ده چ３ په خو＊９ او سوله مقرره شي، هومره به ！اکل کي８ي چ３ اتفاق ي３ پرې 
راغی. 

 ب- او بله هغه ده چ３ له پيل ＇خه ي３ د مسلمانانو امام مقرره ک７ي.
 )۱۰( کله چ３ امام په کفارو غالب شي او دوی پخپلو امالکو برقراره پري８دي، نو په ＊کاره 
به ＇لور درهمه ور＇خه  مياشت ک３  په هره  اته ＇لوي＋ت درهمه مقرروي  کال  به هر  ب６ای 
اخلي، او په درميانه حال باندې ＇ليريشت درهمه دي په هره مياشت ک３ دوه درهمه، او په کار 

کوونکي فقير باندې دولس درهمه دي په هره مياشت ک３ يو درهم.
)۱۱( جزيه په اهل کتابو، اتش پرستو او د عجمو په بت پرستانو باندې اي＋ودل کي８ي، او د عربو 

په بت پرستانو او مرتدانو نه اي＋ودل کي８ي.
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)۱۲( جزيه نه په ＊％و شته، نه په ماشوم )کوچنی(، نه په شل، نه په داس３ فقير چ３ کار ي３ نه 
وي او نه په هغو راهبانو چ３ له خلکو سره －６ون نه کوي.

په  که  شوه،او  ساقطه  ترې  هغه  وي،  جزيه  باندې  ده  په  او  شي  مسلمان  چ３  ＇وک   )۱۳(
هغه)ذمي( باندې د دوو کالو )جزيه( جمع شوه تداخل به پک３ وشي )د يو کال به ترې اخيستله 

کي８ي(.
)۱۴( په دار االسالم ک３ د يهودو د نوې عبادت ＄ای جوړول جائز نه دي او نه د نصارا وو د 
کليسا جوړول، او که د يهودو او نصاراوو پخوان９ عبادت خان３ ون７يدې، هغه دوباره جوړوالی 

شي.
به له مسلمانانو سره په  به کلکه وعده اخيستل کي８ي چ３ دوی  له اهل ذمه وو ＇خه   )۱۵(
جامو، سپرليو، زينونو او خوليو ک３ توپير کوي، دوی به په أسونو نه سپري８ي او وسله به هم نه 

－ر＄وي.
)۱۶( که له اهل ذمه وو ＇خه ＇وک د جزي３ له ورکولو ډډه وک７ي يا مسلمان ووژني يا نبی 
عليه السالم ته کن％ل３ وک７ي او يا له مسلمان３ ＊％３ سره زنا وک７ي، عهد ي３ نه ماتي８ي، م／ر 
دا چ３ له دار حرب سره يو＄ای شي، يا په يو ＄ای غلبه پيدا او له موږ سره ج／７ه پيل ک７ي.

شرحه
 ُعشري او خراجي ＄مک３: عشري ＄مک３ هغه دي چ３ خاوندانو ي３ ايمان راوړی وي، 

د عربو ＄مک３ وي او که د عجمو، هغه د دوی ملکيت دی او همدا شان هغه ＄مک３ هم 
عشري دي چ３ مسلمانانو د م＂و په زور فتح ک７ې وي او امام هغه د فاتحينو په من＃ ک３ ويشل３ 

وي.
خراجي ＄مک３ د عجمو هغه ＄مک３ دي چ３ امام په زور فتحه ک７ې وي او د هغو خاوندانو 

ته ي３ ور پرې اي＋３ وي، او يا عشرې ＄مک３ وي او ذّمی ي３ په خپل ملک ک３ راولي.
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ُعشر: عشر لسم３ برخ３  او د عشري ＄مکو زکات ته ويل کي８ي.

ِخراج: دا هغه حقوق دي چ３ په غير عشري ＄مکه په اهل ذمه وو باندې اي＋ودل کي８ي او د 

يو ＄ان／７ي ت７ون له مخ３ ور＇خه اخيستل کي８ي او بيت المال ته سپارل کي８ي.
د عربو ＄مک３: د عربو ＄مک３ ！ول３ عشري دي او د دغو ＄مکو حدود له ُعَذْيب ＇خه )چ３ 

د کوف３ يو کلی دی( د يمن د حجر )د َمْهَرة ( تر اخره )د شام تر بريده( پورې دي.
خراج په دوه ډوله دی ۱- خراج مقاطعه ۲- خراج مقاسمه.

خراج مقاطعه د َسَواُد اْلِعَراق ＄مک３: د عراق د سواد ＄مک３ خراجي ＄مکي دي، دا د 

حضرت عمرW په زمانه ک３ فتح شوي دي، خلک ي３ په همدې ＄مکو پري＋ودل او جزيه 
ي３ ورباندې مقرره ک７ه، د دغو ＄مکو حدود په طول ک３ له موصل ＇خه تر عبادان پورې او په 

عرض ک３ له عذيب ＇خه تر حلوان پورې دي.
د مقاسمه خراج: دا هغه خراج دی چ３ امام يو ＄ای ونيسي او احسان ورباندې وک７ي او يا 

دا ورته ＊ه ＊کاره شي چ３ د ＄مک３ د حاصل يوه برخه لکه نيم يا دريمه يا ＇لورمه برخه 
ورباندې مقرره ک７ي.

د سواد ＄مک３ د هغو د خاوندانو ملکيت دی، د هغو خر＇ول او تصرف کول ورته پک３ روا 
دي، ＄که دا ＄مک３ په زوره نيول شوې دي، او د هغو اهل په هغو ميشته او خراج ورباندې 
مقرر ک７ای شوی دی او ＄که په سواد نومول شوی ده چ３ د هغ３ ون３ او وا＊ه ډير شنه وو او 
تور＊کاريدل او هر هغه ＄مکه چ３ په زور ونيول شي او اهل ي３ ورباندې ميشت ک７ای شي 

هغه د خراج ＄مکه ده.
د ＄مک３ ژوندي کول: امام ابوحنيفه )رحمه اهلل(  وايي: چا چ３ م７ه ＄مکه د امام له اجازې 

پرته ژوندۍ ک７ه مالک ي３ نه －ر＄ي، ＄که د امام اجازه شرط ده.
صاحبينو ويلي دي: چا چ３  م７ه ＄مکه راژوندۍ ک７ه د هغ３ مالک －ر＄ي ا－ر که امام ورته 
اجازه نه وي ورک７ې.  د امام ابو يوسف )رحمه اهلل( په نزد د دې ＄مک３ اعتبار د هغ３ د نژدې 
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＄مک３ له مخ３ کي８ي، که هغه د خراج ＄مکه وه، نو دا خراجي ده، او که هغه عشري وه نو 
دا هم عشري ده، خو دا هغه مهال چ３ د هغ３ را ژوندۍ کوونکی مسلمان وي او که ي３ ذمي 
ژوندۍ ک７ي، نو په هغه خراج دی ا－ر که نژدې ＄مکه ورته عشري هم وي. او بصره زموږ په 

مذهب ک３ د صحابه کرامو\ د اجماع په اساس عشري ده.
د حضرت عمرW لخوا ټاکلی خراج: حضرت عمرW د عراق د سواد د ＄مک３ په هر يو 

جريب چ３ اوبه ورته رسي８ي د غنمو يا اوربشو يو هاشمي قفيز )يو صاع( او يو درهم خراج 
مقرر ک７، او د سبزيجاتو په يوه جريب ي３ پن％ه درهمه، او د －２و )سره ن＋تو( ان／ورو د تاکونو 
او د －２و)سره ن＋تو( خرماوو د ونو په يو جريب ي３ لس درهمه خراج مقرر ک７، د －２و ان／ورو د 

تاکونو او خرماوو ＇خه مقصد دادی چ３ له دوی پرته نور ＇ه نه ورسره کرل کي８ي.
جريب شپيته په شپيته ک３ شرعي －زه دی.

او له پورتنيو ＇خه پرته په نورو ډولونو ک３ د وس په اندازه ورباندې خراج اي＋ودل کي８ي.
که د خراج په ＄مکه افت راشي: که د خراج په ＄مکه اوبه غالب３، ډيرې، يا ور＇）ه بندې 

شي، يا په ک＋ت باندې کوم أسماني أفت راشي چ３ ساتنه ور＇خه نه کي８ي او ک＋ت ！ول له 
مين％ه يوسي، لکه يخ يا ږل９ وهل او داس３ نور، نو په هغ３ ک３ خراج نشته، ＄که د ک＋ت 

کيدل پک３ شوني نشول.
او که أسماني أفت نه وي او ساتنه ور＇خه کيدای شي، لکه چ３ حيوانات ي３ وخوري په هغو 

ک３ خراج شته.
که ＄مکه د ک＋ت قابله وي او خاوند ي３ پخپله ب３ کاره پري８دي په هغ３ ＄مکه ک３ خراج 

شته.
که د خراج د ＄مک３ خاوندان ايمان راوړي، له هغو＇خه به د پخوا په شان خراج اخيستل 
کي８ي، ＄که کومه ＄مکه چ３ د خراج صفت پيدا ک７ي هغه بيا د خاوند په بدليدو توپير نه 

کوي.
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د مسلمان لپاره رواده چ３ له ذمي ＇خه خراجي ＄مکه واخلي، خو له ده ＇خه به هم خراج 
اخيستل کي８ي او عشر ورباندې نشته.

جزيه او د هغ３ ډولونه: جزيه هغه ＇ه ته وايي چ３ له ذميانو ＇خه اخيستل کي８ي.

جزيه په دوه ډوله ده: لوم７ی ډول ي３ هغه دی چ３ هغه د خو＊３ او سول３ له الرې اي＋ودل 

کي８ي، مخک３ له دې چ３ په زوره ورباندې تسلط پيدا شي.
دويم ډول ي３ هغه دی چ３ امام د زور او قوت له الرې د کفارو په ＄مکو غلبه پيدا ک７ي او 
بيا ي３ په خپلو ＄مکو پري８دي او ورباندې جزيه مقرره ک７ي او امام پک３ اختيار لري، چ３ په 

الندې ډول ور＇خه اخيستل کي８ي: 
١. له ب６ايانو ＇خه: او دا هغه کسان دي چ３ لس زره درهمه يا له هغه ＇خه د زياتو مالک 

وي، له هغو ＇خه به د کال اته ＇لوي＋ت )۴۸( درهمه اخيستل کي８ي د مياشت３ ＇لور درهمه 
چ３ مياشت په مياشت به ي３ ورکوي.

٢. له درميانه خلکو ＇خه: او دا هغه کسان دي چ３ دوه دوه سوه يا له دې ＇خه زيات دراهم 

لري له هغو ＇خه به د کال ＇ليريشت)۲۴( درهمه، د مياشت３ دوه درهمه اخيستل کي８ي.
٣. له فقيرانو ＇خه: او دا هغه ＇وک دي چ３ له دوو سوو درهمو ＇خه کم３ پ５س３ لري له 

هغو ＇خه به د کال دولس درهمه د مياشت３ يو درهم اخيستل کي８ي.
هغه ＇وک چ３ جزيه پرې اي＋ودل کي８ي: په اهل کتابو، اتش پرستو او د عجمو په  بت 

پرستانو جزيه اي＋ودل کي８ي. د عربو په بت پرستانو او مرتدينو جزيه نشته، ＄که رسول کريم 
صلی اهلل عليه وسلم د عربو په من＃ ک３ پيدا شوی، معجزه د دوی په حق ک３ ډيره ＊کاره ده، 
نود دوی لپاره يا اسالم دی او يا توره، مرتد هم همداس３ دی له هدايت ＇خه وروسته د دوی 

لپاره يا اسالم دی او يا توره.  
په هغه راهب  او  نلري   کار  فقير چ３  ناروغ،  په ＊％ه، کوچني، مزمن  په چا جزيه نشته؟ 

)عبادت کوونکي( چ３ －وشه نشين وي او له خلکو سره په ！ولنه ک３ نه اوسي８ي او د کار وړتيا 
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نلري، جزيه نشته، ＄که جزيه د جن， په بدل واجبه －ر＄يدل３ ده او دوی د جن， اهل نه 
دي او نه اهليت لري.

د يهودو او نصاراوو د عبادت ＄ايونو جوړول: په دار االسالم ک３ د يهودو او نصاراوو د نوو 

عبادت خانو جوړول جائز نه دي، ＄که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم ور＇خه منعه ک７يده، 
او که د يهودو او نصاراوو پخوان９ عبادت خان３ ون７يدې هغه دوباره جوړيدای شي، ＄که امام 

دوی ته د هغو اجازه ورک７يده د دې معنی داده چ３ د بيا جوړيدو عهد ي３ ورسره ک７ی دی.
ذمي به له مسلمان سره توپيرلري: اهل ذمه به له مسلمان سره په جامو، سورل９، زينونو او 

خوليو ک３ توپير کوي، په أسونو به نه سپري８ي او وسله به نه －ر＄وي، تر ＇و ي３ يو له بله توپير 
راشي او د احکامو او معامالتو په عملي کولو ک３ ورسره －６ون رامن＃ ته نشي. 

عهد ماتول: که له اهل ذمه وو ＇خه ＇وک له جزي３ ＇）ه ډډه وک７ي، يا مسلمان ووژني، يا 

نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم ته کن％ل３ وک７ي او يا له مسلمان３ ＊％３ سره زنا وک７ي په دې 
عهد نه ماتي８ي. ددوی عهد هله ماتي８ي چ３ دوی له دار حرب سره يو ＄ای شي او يا په يوه 

＄ای غلبه پيدا ک７ي او بيا له مسلمانانو سره ج／７ه پيل ک７ي.

زده کوونکي دې په خپلو من％ونو ک３ د خراجي او عشري ＄مکو توپير او په جزيه او د هغ３ 
په ډولونو ک３ سره خبرې او مناقشه وک７ي.

۱. خراجي او عشرې ＄مک３ کومي دي؟
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۲. د م７و ＄مکو راژوندې کول ＇ه حکم لري؟
۳. جزيه ＇ه ته وايي او ډولونه ي３ کوم دي؟

۴. په کومو کسانو جزيه نشته؟
۵. د اهل ذمه وو عهد ＇ه وخت ماتي８ي؟

د جزي３ تعريف او د هغ３ ډولونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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دري ＇لوي＋تم لوست

د مرتدانو او باغيانو د احکامو بيان

له اسالم ＇خه کفر ته －ر＄يدل او مرتد کيدل او د امام په مقابل ک３ بغاوت کول ډيره لويه －ناه 
ده، اسالمي فقهه په دې اړه ＄ان／７ي احکام لري، په دې درس ک３ په همدغو احکامو بحث 

کوو.
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�åÄåJßMßeßÆ�åbßÈ� å��àÅ ßb ßQßÆ�> ß»ßª�(> â»å· ájàº�å½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa� ß�C�åÄå®> ßVß·åE�å�¼ á³àá�=�ßbá£ßE� èbßIáfàá�=�ßa> ß¢�=ßcåC ßÆ�$1%
�*àÅ ßd ß]ß?�(åÄå¿áÉ ß£åE�åÄå¶>ßº� áÀåº

�*> ßÃàªèf ßrßI�ßg> ßQ�>ßÃåIçaåe� å¹> ßU� å��>ßå�>ßº� å�� áKßªçf ßrßI�=ßcC�àÌ çbßIáfàá�=ßÆ�$2%
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�(åÌ> ß²çh¶=� áÀåº�ß�å»å· ájàá�=� áÀåº� àd ß]áÖàÈ�>ßº� à¬á£ åu� á¼åå�=ßÇáºß?� áÀåº� àd ß]áÖàÈ�( ßGå·á§ßI� å�ßE�Ïße> ßrß¾ßÆ�$3%
�*ãÐ áÊ ßm� á¼åÃå¾>ßÉáF åq� áÀåº� àd ß]áÖàÈ� ß×ßÆ�( á¼åÃåÑ> ßjå¾� áÀåº� àd ß]áÖàÈßÆ

�(å½>ßºåáÝ=� ß�C� åHáfßá�=� à̧ áÂß?�àÅ= ßb áÂß?�>ßºßÆ�( ßGå·á§ßI� å�ßE� å¹=ßÇáºß?� áÀåºßÆ� åT=ßfßá�=� áÀåº�à½>ßºåáÝ=�àÅ>ßF ßQ�>ßºßÆ�$4%
�( àeÇ àjàá�=ßÆ � àf å{>ß¿ß̄á¶= �åÄåE �Îß¿áFàIßÆ �( àeÇ à§èN¶= �åÄåE � èb ßjàÉßª �6ß�å»å· ájàá�= �åå�> ßrßº � å� � àßf áràI �(åÍßÈáhåá�=ßÆ
�åÍß·åI>ß̄àá�=� à±=ßgáeß?�àÄá¿åº� à¤ßªábàÈßÆ�( á¼åÃÉå« á³ßÈ�>ßº� á¼ àÂàÕ> ß»ß· à¢ßÆ�( á¼àà�> ç» à¢ßÆ�(ß�å»å· ájàá�=�àÌ> ßvà®�àÄá¿åº�Î ßìá£àÈßÆ

�* á¼åÃëÈåe=ßeßcßÆ
6Ì>§F¶=�H>E�$5%

�åaáÇß£á¶=� ß�C� á¼ àÂ> ß¢ßa�(å½>ßºåáÝ=�åÍ ß¢> ß{� áÀ ß¢�=Ç àQßf ß]ßÆ�( æbß·ßE�Îß· ß¢�ß�å»å· ájàá�=� áÀåº�ã½áÇß®� ßGç·ß§ßI�=ßcåC ßÆ�$-,%
� á¼ àÂ>ß¿á·ßI>ß®�=ÆàÐßbßE� áÁåDßª�(àÅÆàÐßbáFßÈ�ÎçJ ßU� æ¹>ßJå̄¶>åE� á¼ àÂ=ßbáFßÈ� ß×ßÆ�* á¼åÃåJßÃáF àm� áÀ ß¢� ß¬ ßnß²ßÆ�(åÍ ß¢> ß»ß�=� ß�C
� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�( á¼åÃÉë¶ßÇàº� ß¤åFèI=ßÆ�( á¼åÃå�åf ßQ�Îß· ß¢�ßhåÃ áQà?�ãÍßÒåª� á¼àß�� áKß¾> ß²� áÁåDßª�( á¼ àÃß£áß�� ß±ëfß«à¾�ÎçJ ßU

�* ã¹>ßº� á¼àß�� à¼ß¿á§àÈ� ß×ßÆ�ãÍßÈäeàc� á¼àß��ÎßF ájàI� ß×ßÆ�( á¼ÃÉë¶ßÇàº� á¤ßFáJàÈ�áß�ßÆ�( á¼åÃå�åf ßQ�Îß· ß¢�áhßÃáà��áß��ãÍßÒåª� à¼ ß�
�( á¼àß�=ßÇáºß?�à½>ßºåáÝ=� àkåFáß�ßÆ�å(ÄáÉß¶C� ßÁÇ à»å· ájàá�=� ßT>ßJ áU=� áÁC� á¼åÃ åU ßØ åjåE�=Çà·ßI>ß̄ àÈ� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$--%

�* á¼åÃáÉß· ß¢�> ßÂçaàß�ßª�=ÇàEÇàJßÈ�ÎçJ ßU�>ßÃ à» ëjß̄ àÈ� ß×ßÆ�( á¼åÃáÉß· ß¢�> ßÂèa àfßÈ� ß×ßÆ
�àÅád à]á@ßÈ�áß��(åf án à£á¶=ßÆ�( åT=ßfßá�=� áÀåº�(> ßÃáÉß· ß¢�=ÇàFß· ß¦� å�ç¶=�åa ßØåFá¶=� áÀåº� åÊá§ßFá¶=� à̧ áÂß?�àÅ>ßF ßQ�>ßºßÆ�$-.%
� å��àÅÇàªßf ßq�=Çà¾Ç à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�(àÄá¿åº�ßd ß]ß?� áÀßº�ß?ßh áQß?�(åÄë̄ ßU� å��àÅÇàªßf ßq�=Çà¾> ß²� áÁåDßª�(>âÉå¾>ßM�à½>ßºåáÝ=

�* ß́ å¶ßc�=Æ àbÉå£àÈ� áÁß?� ß�>ß£ßI�åç�=�ß á�ßEßÆ� á¼ àÃß¿áÉßE�> ß»Éåª�åÄå· áÂß?�Ê·£ª�(åÄë̄ ßU

ژباړه 
)۱( که مسلمان له اسالم ＇خه مرتد شو، اسالم دې ورته وړاندې شي )اسالم ته دې راوبلل 
شي(، که ＇ه شبهه ي３ وه هغه دې ليرې ک７ای شي او تر دريو ور＄و به بندي ک７ای شي، که ي３ 
اسالم قبول ک７ نو ＊ه ده او که نه نو ودې وژل شي که چا هغه مخک３ له دې چ３ اسالم ورته 

وړاندې شي قتل ک７ دا کار مکروه دی او په قاتل کوم شی )جزا( نشته.
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)۲( مرتده ＊％ه به نه وژل کي８ي بلک３ بندۍ کي８ي به تر دې چ３ اسالم قبول ک７ي.
)۳( د مرتد ملکيت د ده له مالونو ＇خه د ده د مرتد کيدو له امله زائل کي８ي په موقوف زوال 
سره، که اسالم ي３ راوړ خپل حال ته به راو－ر＄ي)د خپل مال مالک به شي( او که په ردت 
ک３ م７ شو يا ووژل شو، نو د ده هغه －＂ه به چ３ د اسالم په حال ک３ ي３ ک７ې وه، د ده مسلمانو 
وارثانو ته نقل شي او کومه －＂ه چ３ د ارتداد په حال ک３ ي３ ک７ې وه هغه فئ )غنيمت( ده، 
نو د ده  تلو حکم وک７،  په  له دار حرب سره يو ＄ای شو او حاکم)چارواکي( د ده  که مرتد 
مدبر)مرييونه( او د ده د اوالدونو ميندې به أزادې شي او په ده چ３ کوم د ني＂３ پورونه دي هغه 

به فوري شي )ني＂ه به يي ختمه او سمد السه ورکول به ي３ الزم３ شي(.
)۴( او ده چ３ ＇ه د اسالم په حال ک３ －＂لي دي، هغه به د ده مسلمانو وارثانو ته نقل )ورک７( 
شي، په ده چ３ کوم پورونه د اسالم په حال ک３ الزم شوي، هغه به له هغ３ －＂３ ＇خه اداء 
کي８ي چ３ د اسالم په حال ک３ ي３ －＂ل３ ده او هغه پورونه چ３ د ردت په حال ک３ ورباندې الزم 
شوي دي، هغه به د ردت د حال له －＂３ ＇خه اداء کي８ي او هغه ＇ه چ３ ده خرڅ ک７ي يا ي３ 
اخيست３ او يا ي３ په خپلو مالونو ک３ د ردت په حال ک３ تصرف ک７ی، هغه به موقوف وي، که 
مسلمان شو نو دده ！ول ت７ونونه به صحيح شي او که م７ شو، يا قتل شو يا له دار حرب سره يو 

＄ای شو ！ول باطل و－ر＄يدل.
)۵( کله چ３ مرتد وروسته له دې چ３ قاضي ورباندې دارحرب ته د ننوتلو حکم ک７ى وي، 
دار االسالم ته مسلمان شوی راو－ر＄ي، نو خپل هغه بعينه مالونه چ３ د ورثه وو په الس ک３ 

ي３ پيدا ک７ي، ور＇خه  واخلي.
)۶( که مرتده ＊％ه د خپل ردت په حال ک３ په خپل مال ک３ تصرف کوي تصرف ي３ جائز 

دی.
)۷( د نصاراوو د بني تٌِغلَب له مالونو ＇خه به د مسلمانانو په نسبت دوه چنده زکات اخيستل 
نه اخيستل  به ي３  له کوچنيانو ＇خه  او  به هم اخيستل کي８ي  له ＊％و ＇خه  کي８ي، د دوی 
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کي８ي.
)۸( او امام چ３، د بني تِغلب د خراج له مالونو، له هغو تحفو چ３ اهل حرب امام ته هديه 
ک７ي او له جزي３ ＇خه ＇ه )مالونه( جمع ک７ي هغه به د مسلمانانو په مصلحتونو ک３ ل／وي، 
سرحدونه به ورباندې بندوي، پلچکونه او پلونه به ورباندې جوړوي، مسلمانانو قاضيانو، کار 
کوونکو او عالمانو ته به ترې دومره ＇ه ورکوي چ３ دوی ته کفايت وک７ي، غازيانو او ددوی 

اوالدونو ته به ترې معاش )تنخوا( هم ورکوي.
)٩( د باغيانو باب

)۱۰( کله چ３ د مسلمانانو يو قوم په يو ＊ار غلبه )تسلط( پيدا ک７ي او د امام له اطاعته بهر شي، 
نو جماعت ته د ب５رته راگر＄５دو بلنه دې ورک７ي، د دوی شبه３ دې ليري ک７ي او له دوی سره 
دې ج／７ه نه پيلوي تر ＇و چ３ دوي ي３ پيل ک７ي، که دوی پيل وک７، نو موږ به ورسره ج／７ه 
کوو، تر ＇و چ３ د دوی ډله تيته شي، که د دوی نور مل／ري)ډله( وه، نو د دوی زخميان به 
ونيسي او د دوي په شا ت＋تيدلو پس３ به ل＂ون وک７ي، که ي３ نور مل／ري )ډله( نه وه نو زخميان 
به ي３ نه نيسي او د دوي په ت＋تيدلو پس３ به ل＂ون نه کوي او نه به د دوی اوالدونه بنديانوي او 

نه به ي３ مالونه تقسيموي.
)۱۱( او دا باک نه لري چ３ د دوی په وسله جن， وک７ي، که مسلمانان هغ３ ته اړ شول، امام  
به ددوی مالونه بند ک７ي، نه به ي３ دوی ته ورکوي او نه به ي３ ويشي تر ＇و چ３ توبه وک７ي)که 

ي３ توبه وک７ه( نو بيا به ي３ بيرته ورکوي.
)۱۲( او با غيانو چ３ د خراج او عشر  ＇ه )مالونه( الس ته راوړي وي له هغو ＊ارونو چ３ غلبه 
ي３ ورباندې پيدا ک７ې وه، امام به هغه دوباره نه ور＇خه اخلي، که دوی )باغيانو( په صحيح 
＄ای ک３ مصرف ک７ي وو، د مالونو له خاوندانو ＇خه کفايت کوي)غاړې ي３ خالصي８ي(، او 
که ي３ په صحيح ＄ای ک３ نه وي ل／ولي، د دې خلکو معامله د دوی او د اهلل تر مين＃ ده، نو 

ديانتا ورباندې واجب ده چ３ دوباره ي３ ورک７ي.
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شرحه 
د ردت او مرتد تعريف

ردت په لغت ک３ له يو شي ＇خه بيرته －ر＄يدلو ته وايي. او د شريعت په اصطالح ک３: له 
اسالم ＇خه کفر ته －ر＄يدل ردت بلل ک８５ي.

مرتد: د پورتني تعريف له مخ３ هغه ＇وک دی چ３ له اسالم ＇خه کفر ته و－ر＄ي، لکه چ３ 

د خالق له وجود يا له رسوالنو ＇خه منکر شي، يا حرام حالل وبولي، لکه زنا، لواطت او 
شراب خوړل او يا حالل حرام و－２ي، لکه نکاح کول، يا کفري عمل وک７ي، لکه په قصد سره 

په چ＂ليو ک３ د قرأن عظيم الشان غور＄ول.
د مرتد حکم: مرتد ته به قاضي او چارواکي د اسالم بلنه ورک７ي او که ＇ه شبهه ي３ وي هغه 

به ليري ک７ي، تر دريو ور＄و پورې به ي３ بندي ک７ي که اسالم  ي３ قبول ک７ نو ＊ه ده او که نه، 
نو و دې وژل شي.

مرتده ＊％ه: مرتده ＊％ه به نه وژل کي８ي، او تر هغ３  بندۍ کي８ي چ３ اسالم قبول ک７ي او 

يا په خپله م７ه شي او ＄که نه وژل کي８ي چ３ رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم د ＊％و له وژلو 
＇خه منعه ک７يده، او د حبس طريقه ي３ داس３ ده چ３ هره ورځ به ي３ قاضي راوباسي اسالم 
به ورته وړاندې کوي، که ي３ منعه وک７ه، نو ＇و درې به ي３ ووهي، بيا به اسالم ورته وړاندې 
ک７ي که ي３ منعه وک７ه بندي به ي３ ک７ي، همداس３ به ！ول عمر هره ورځ کوي تر ＇و يا اسالم 

راوړي او يا م７ه شي.
د مرتد شتمني: د مرتد ملکيت د هغه له خپلو مالونو ＇خه په موقوفه تو－ه له مين％ه ＄ي، 

که بيرته ي３ اسالم قبول ک７ مالونه ي３ خپل حال ته را－ر＄ي، که د ردت په حال ک３ م７ شي 
يا ووژل شي نو کوم مالونه چ３ ي３ د اسالم په حال ک３ －＂لي وو هغه د ده مسلمان وارثانو ته 
ورکول کي８ي او کوم مالونه چ３ ي３ د ردت په حال ک３ －＂لي وي هغه فئ غنيمت دي بيت 
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المال ته به ورکول کي８ي.
که مرتد له دار حرب سره يو ＄ای شي: که مرتد دار حرب ته والړ شي او قاضي د هغه 

د ت， )د هغه په ارتداد( حکم وک７ي نو د ده مدبر مريان او د اوالدونو ميندې ي３ أزادي８ي او 
ميعادي )مؤجل( پورونه ي３ فوري کي８ي)چ３ فوري به اداء کي８ي(. 

موقوف  هغه  ک７ي وي  ت７ونونه  او خر＇ولو ＇ه  اخيستلو  د  په وخت ک３  د ردت  مرتد چ３ 
－ر＄ي، که بيرته مسلمان شو هغه خپل حال ته را－ر＄ي او که م７ شو يا ووژل شو او يا دار حرب 
ته والړ، هغه باطل －ر＄ي. خو مرتده ＊％ه بيا داس３ نه ده، هغه که په خپل مال ک３ تصرف 

وک７ی تصرف ورته جواز لري.
دار حرب: هر هغه سيمه ده چ３ هلته اسالمي شعائر نه عملي کي８ي او په ＊کاره پک３ د کفر 

او شرک احکام عملي کي８ي.
د خراج د مالونو د ل／ولو ＄ايونه: کوم مالونه چ３ امام ي３، د بن３ تغلب۱ )له قبيل３( ＇خه د 

خراج، د اهل حرب له هداياوو )ډاليو( او د جزي３ له الرې الس ته راوړي، هغه به د مسلمانانو 
د  ورباندې جوړي８ي،  به  پلونه  کي８ي،  پرې  ساتل  به  په مصالحو ک３ مصرفي８ي، سرحدات 
مسلمانانوقاضيانو، کار کوونکو او عالمانو ته به د دوی د کفايت په اندازه تنخوا ترې ورکول 

کي８ي، همدا شان به د غازيانو او د دوی اوالدونو ته ور＇خه معاش ورکول کي８ي.
بَُغاة )باغيان(: بُغاة د باغي جمع ده او د فقهاؤ په اصطالح ک３ باغي هغه ＇وک دی چ３ د 

برحق امام له اطاعت او پيروۍ ＇خه په ناحقه وو＄ي.
د باغيانو حکم: که د مسلمانانو کوم قوم د امام له اطاعت ＇خه وو＄ي او په کوم ＊ار باندې 

غلبه )تسلط( پيدا ک７ي نو امام دې دوی د مسلمانانو له جماعت سره يو ＄ای کيدلو ته راوبولي، 

۱. بني تغلب: روم ته نژدې د عربو د نصاراوو يو قوم و چ３ عمرW ورباندې جزيه مقرره ک７ه، نو دوی وويل چ３ 
موږ يو شوکت لرونکی قوم يو جزيه زموږ لپاره عار دی، که غواړې له موږ ＇خه دوه چنده واخله خو د جزي３ 
نوم پرې مه ږده او که نه موږ به د روم په خاوره ک３ ستا له د＊من سره يو ＄ای شو، عمرW ورسره په صدقه او 
دوه چنده مصالحه وک７ه او ورته وي３ ويل دا جزيه ده تاسو چ３ هر نوم ورکوۍ ستاسو خو＊ه، دا کار د صحابه 

کرامو په حضور ک３ تر سره شو. الجوهره:۱۴۸/۶.
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که ＇ه شبهه ورسره وي، لکه وايي چ３ په موږ باندې د ظلم له امله ي３ دا کار ک７ی، نو هغه دې 
ور＇خه ليري ک７ي. امام دې په جن， تر هغه پيل نه کوي، تر ＇و چ３ دوی پيل نه وي ک７ی، 

که ي３ ج／７ه پيل ک７ه، نو بيا دې ورسره ج／７ه وک７ي تر ＇و ي３ ！ولی مات او خور ور شي.
که  باغيانو تر شا ډله درلوده: که باغيانو کومه ډله لرله چ３ دوی پناه وروړله، نو د مات３ په 

صورت ک３ دې د دوي ت＋تيدلي ول＂وي تر ＇و ي３  ووژني او يا ي３ بنديان ک７ي او د زخميانو 
بنديان دې خوشي  امام  وغواړي  او که  بنديان دې ووژني،  او  تلوار وک７ي،  په وژلو ک３ دې 
ک７ي، لکه حضرت علي کرم اهلل وجهه چ３ به بنديانو ته قسم ورکولو ＇و بيا له باغيانو سره 
ونه دري８ي او خوشی کول به ي３. او که ي３ ډله نه درلوده نو بيا دې د بنديانو په وژلو ک３ تلوار 
بيا ور＇خه ويره نشته او نه دې د دوي  نه کوي او نه دې په ت＋تيدلو پس３ ل＂ون کوي، ＄که 
اوالدونه بنديانوي او نه دې مالونه غنيمت اخلي او نه دې  تقسيموي تر＇و توبه وباسي نو بيا 

به ي３ بيرته ورک７ي.
که باغيانو خراج او عشر اخيستی و: د غلب３ په وخت ک３ که باغيانو له خلکو ＇خه خراج او 

يا عشر اخيستی و، نو امام دې هغه له خلکو ＇خه دوباره نه اخلي، که باغيانو د دوي اخيستی 
مال په ＄ای ل／ولی و، نو له هغو ＇خه به کفايت وک７ي او که ي３ په ＄ای نه ؤل／ولی نو بيا دې 

خلک ديانتا دوباره دغه مال ورک７ي خو حتمي نه دی.

زده کوونکي دې په دريو ډلو وويشل شي او په خپل من＃ ک３ دې د ردت،  باغيانو، او دار حرب 
موضوع و＇ي７ي.
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۱. د ردت او مرتد تعريف وک７ئ.
۲.  د مرتد حکم  بيان ک７ئ.

۳. د مرتدې ＊％３ حکم ＇ه دی؟
۴. د مرتد له شتمن９ سره به ＇ه کي８ي؟

۵. که مرتد له دار حرب سره يو ＄ای شي حکم ي３ ＇ه دی؟
۶. دار حرب ＇ه ته وايي؟

۷. د خراج د مالونو د مصرف ＄ايونه کوم دي؟
۸. بُغات تعريف ک７ئ.

۹. د باغيانو حکم ＇ه دی؟
۱۰. که باغيان تر شا ډله او د پناه ＄ای ولري حکم ي３ ＇ه دی؟

۱۱. که باغيانو له خلکو ＇خه خراج او عشر اخيستی وي امام ي３ دوباره اخيستالی شي او 
که نه؟

د خپل استاذ په مرسته د باغيانو په هکله يوه مقاله وليکئ چ３ ＇وک دي.
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＇لور ＇لوي＋تم لوست

د منعه شويو او مباحو شيانو بيان

＄يني چارې د شريعت له نظره يا منعه دي او يا ي３ کول پکار نه دي، يا يو شی ＊％و ته روا وي 
خو نارينه و ته روا نه وي، په دې درس ک３ د همدې چارو بيان کوو. 

6åÍ ßU>ßEåáÝ=ßÆ�åf á�ßá�=� àH>ßJå²
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�( å̧ áÉßá�= �Îß· ß¢ �å�å»ßá�= �åÐ=ßhá¾åC ßÆ �( å¼åÑ>ßÃßFá¶= �åÐ> ßråå~� ßlá@ßE � ß×ßÆ �* åÁ>ßÉ áràá�= �à½= ßb á̂ åJ ái= �àÅßf á³àÈßÆ �$3%
* åbáFß£á¶=� ßÆ�ëå� çr¶=� ß¹áÇß®�( åÁácåáÝ=ßÆ�åÍçÈåbßá�=� å�� ß̧ ßFá̄ ßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ
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� àÀßºá@ßÈ� ß×� ßÁ>ß²� áÁåCÆ�(> ßÃáÉç«ß²ßÆ�>ßÃåÃ áQßÆ� ß�C� ç×C�åÍçÉåFß¿ áQßáÙ=� áÀåº� à̧ àQçf¶=�ßf à�á¿ßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�$5%
�åb åÂ> çn·å¶ßÆ�(> ßÃáÉß· ß¢� ß¼ à³áß�� áÁß?�ßa=ßeß?�=ßcC�Ê åu>ß̄á·å¶� àgÇàß�ßÆ�(æÍ ßQ>ßå�� ç×C�>ßÃåÃ áQßÆ� ß�C� àf à�á¿ßÈ� ß×�(ßÌßÇáÃ çn¶=

�* ßÊåÃßJ ánßÈ� áÁß?� ß> ß]� áÁåCßÆ�(> ßÃåÃ áQßÆ� ß�C�ßf à�á¿ßÈ� áÁß?�(> ßÃáÉß· ß¢�ßbßÃ ánßÈ� áÁß?�ßa=ßeß?�=ßcC
�*> ßÃá¿åº� åzßfßá�=� å¤ åuáÇßº� ß�C�ßf à�á¿ßÈ� áÁß?� åGÉåF çì·å¶� àgÇàß�ßÆ�$-,%

�åÌß?áf ß»á·å¶� àgÇàß�ßÆ�*åÄåJßFá²àe��C�åÄåIçf ài�ß á�ßE�>ßº� ç×C�(åÄå¾ßbßE� å¤Éåß�� ß�C� å̧ àQçf¶=� áÀåº� à̧ àQçf¶=� àf à�á¿ßÈßÆ�$--%
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�*> ßÃ åQáfßª� ß�C�åÄåJ ßQáÆßg� áÀåºßÆ�(àÄß¶� ȩ̀ åß�� å�ç¶=�åÄåJßºß?� áÀåº

�(å á�ß®> çj¶=ßÆ �(åeáb çr¶=ßÆ �( ålá?çf¶=ßÆ �(åÄ áQßÇá¶= � ß�C �åÄåºåe>ßß� � åL=ßÆßc � áÀåº � à̧ àQçf¶= � àf à�á¿ßÈßÆ �$-/%
�åÄáÉß¶C�ßf à�á¿ßÈ� áÁß?�àÄß¶� àgÇàß��>ßº� çkßß�� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�(> ßÃå¿ áìßEßÆ�(> ßÂåfáÃ ß�� ß�C� àf à�á¿ßÈ� ß×ßÆ�( åÀáÈßb àvß£á¶=ßÆ

�*> ßÃá¿åº
�* å̧ áVß«á¶> ß²�åÍçÉåFß¿ áQßáÙ=� ß�C�åf ß�ç¿¶=� å�� èÊ årßá�=ßÆ�$-0%

�*> ßÃå¾ácåDåE� ç×C�åÄåJ ßQáÆßg� áÀ ß¢� à¹åhá£ßÈ� ß×ßÆ$-1%
� àe> ß³åJ áU å×=�èf àvßÈ�æbß·ßE� å�� ß́ å¶ßc� ßÁ>ß²�=ßcC�(å�¼åÑ>ßÃßFá¶= ßÆ�ß�ëÉåºßa áÛ=� åL=ßÇá®ß?� å��àe> ß³åJ áU å×=�àÅßf á³àÈßÆ�$-2%
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ß?� å�� å\ ßØ ëj¶=� à¤áÉßE�àÅßf á³àÈßÆ��$-4%

�*=âfáß�

ژباړه: 
د منعه شويو او مباحو شيانو بيان

)۱( س７و ته د وري＋مو اغوستل حالل نه دي او ＊％و ته حالل دي، تکيه ورته وهل د امام 
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ابوحنيفه )رحمه اهلل( په نزد باک نلري، او صاحبينو ويلي دي چ３ تکيه وهل ورته مکروه دي، 
او د دوی دواړو په نزد په جن， ک３ د وري＋مو او د وري＋مو د جامو اغوستل باک نلري او د 
امام ابوحنيفه )رحمه اهلل(  په نزد مکروه دي او د ُملَحِم３ اغوستل چ３ تار )جارک７ونی( ي３ 

وري＋م او پوښ)اُوبُدونی( ي３ مالوچ )پنبه ( يا )د＇اروي( وړۍ وي باک نلري.
)۲( س７و ته روا نه دي چ３ په سرو او سپينو زرو سين／ار وک７ي، م／ر د سپينو زرو －وت３، کمر 
بند او توري ته د سپينو زرو پوښ باک نه لري. او ＊％و ته روا دي چ３ په سرو زرو او سپينو زرو 

سين／ار وک７ي. او د کوچني لپاره مکروه دي چ３ سره زر او وري＋م واغوندي.
)۳( د سرو زرو او سپينو زرو په لو＊ي ک３ خوراک، ＇＋اک کول، تيل اچول او خوشبو)ور＇خه( 

استعمالول، س７و او ＊％و دواړو ته روا نه دی.  
)۴( د شيش３، قلع３، بلورو)يو ډول شيشه ده( او عقيقو لو＊ي استعمال باک نلري.

)۵( د امام ابوحنيفه )رحمه اهلل(  په نزد په سپينو زرو پو＊ول شوي لو＊ي ک３ ＇＋اک کول، په 
سپينو زرو پو＊ول شوي زين سپريدل، او په سپينو زرو پو＊ول شوي زين او ک باندې کيناستل 

روا دي. او د قرأن په هر لسم ايت ن＋ه او نقط３ ل／ول مکروه دي.
)۶( د سپينو زرو په اوبو د مصحف)قرأن کريم( ＊ايسته کول، د مسجد نقش کول او ＊ايسته 

کول باک نه لري.
)۷( له خصي کسانو ＇خه کار اخيستل مکروه دي او د ＇ارويو خصي کول او په اسپو د نرانو 

خرو اچول باک نه لري، په هديه او اذن ک３ د غالم )مري３( او کوچني خبره قبلول روا دي.
نه قبلي８ی م／ر د عادل شخص  )۸( په معامالتو ک３ د فاسق خبره قبلي８ي او په دياناتو ک３ 

خبره.
)۹( او روا نه ده چ３ س７ی پردۍ ＊％３ ته و－وري، م／ر يوازي مخ او دواړه ورغوو ته، خو که 
د شهوت له لوري په امن ک３ نه و، بيا به ي３ مخ ته نه －وري، م／ر د ضرورت په وخت ک３. 
او قاضي ته روا ده)چ３ ورته و－وري( که په هغ３ د حکم اراده وک７ي، او شاهد ته کله چ３ په 
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هغ３ د شاهدۍ ورکولو اراده وک７ي چ３ د هغ３ مخ ته و－وري، ا－ر که د شهوت له پلوه ويره 
ولري.

)۱۰( طبيب )ډاکتر( ته روا دي چ３ د ＊％３ د مرض ＄ای ته و－وري. 
)۱۱( س７ی د س７ي ！ول بدن ته کتلی شي م／ر له نامه ＇خه تر زن／نونو پورې ورته نشي کتلی. 

او ＊％３ ته روا دي چ３ د س７ي هغه ＄ای ته و－وري چ３ س７ي ورته －وري.
)۱۲( او ＊％ه د ＊％３ هغه ＄ای ته کتلی شي چ３ يو س７ی ته روا وي چ３ د بل س７ي هغه 
＄ای و－وري. او کتلی شي س７ی خپل３ هغ３ وين％３ ته چ３ ده ته حالله وي او د خپل３ ＊３％ 

فرج ته )هم کتلی شي(.
)۱۳( او س７ی د خپلو محارمو مخ ته، سر ته، سين３ ته، دواړه پن６يو ته او دواړو م７وندونو ته 
کتلی شي او د هغوی شا، خي＂ي او ورنونو ته به نه －وري، او باک نه لري چ３ هغه ＄ايونه ي３ 

مسه ک７ي چ３ د هغو کتل ورته روا دي. 
)۱۴( خصی س７ی پردۍ ＊％３ ته په کتلو ک３ د سالم س７ی په شان دی.

)۱۵( او له خپل３ ＊％３ ＇خه عزل کول د هغ３ له اجازې پرته جواز نه لري. 
په داس３  بند ساتل مکروه دي  او ＇اروو د خوراک مواد  ادمو  بن３  د  لپاره(  )د －ران９   )۱۶(
＊ارونو ک３ چ３ په هغو ک３ خلکو ته ضرر رسي８ي. او چاچ３ د خپل３ ＄مک３ غله له بل ＊ار 

＇خه راوړه او وې وساتله نو دی محتکر نه دی. 
)۱۷( او پاچا ته په کار نه دي چ３ خلکو ته نرخ وت７ي.

)۱۸( او د فتن３ په ور＄و ک３ د وسل３ خر＇ول مکروه دي، او په هغه چا د ان／ورو د شيرې 
خر＇ول باک نه لري چ３ دی پوهي８ي چ３ هغه ور＇خه شراب جوړوي.

شرحه
د وري＋مو اغوستل: د س７و لپاره د وري＋مو اغوستل که د هر ډول يا رن， وي روا نه بلک３ 
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حرام دي که هغه د بدن سره پيوست وي او که جال، خو د ＊％و لپاره ي３ اغوستل روا دي، 
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمايي: وري＋م او سره زر زما د امت ＊％و ته روا دي او نارينه 
وو لپاره حرام دي.۱ د س７و لپاره د صاحبينو په نزد د وري＋مو د جامو اغوستل يوازې د جن， 

په وخت ک３ روا دي خو امام صاحب ي３ مکروه بولي.
د ُملَحِم３ اغوستل: د هغ３ جام３ اغوستل چ３ تار )جارک７ونی( ي３ وري＋م او پوښ )اُوبُدونی( 

ي３ مالوچ )پنبه ( يا )د ＇اروي( وړۍ وي باک نلري.
ابوحنيفه  امام  او فرش ي３ غوړول د  ته تکيه کول  او هغ３  بال＋ت جوړول  له وري＋مو ＇خه 
)رحمه اهلل(  په نزد جواز لري، ＄که چ３ رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم  پرې کيناستلی دی، 
خو د صاحبينو په نزد حرام دي، ＄که دا د جبابره وو کار دی، نو مشابهت ورسره حرام دی.

وري＋م: هغه تارونه دي چ３ د وري＋مو چينجي ي３ له خپل３ خول３ ＇خه راباسي او بيا ور＇خه 

جام３ جوړي８ي.
 د سرو او سپينو زرو استعمالول: د ＊％و لپاره د سرو او سپينو زرو کارول او ورباندې سين／ار 

کول روا دي، خو د س７و لپاره په هي＆ حال ک３ روا نه دي.
د س７و لپاره يوازې د سپينو زرو يوه －وته، کمر بند او د هغ３ توري استعمالول روا دي چ３ په 

سپينو زرو ＊ايسته شوې وي.
د سرو او سپينو زرو لو＊ي: س７و او ＊％و دواړو ته د سرو او سپينو زرو په لو＊و ک３ خوراک،  

＇＋اک، تيل او خوشبو)ور＇خه( استعمالول روا نه دي، ＄که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم 
ور＇خه منع ک７يده.  

د امام ابو حنيفه )رحمه اهلل(  په نزد په سپينو زرو مزين او منقش شويو لو＊و ک３ ＇＋اک کول، 
همدا شان په همدا ډول زين او ک باندې کيناستل روا دي.

د  اوبو  په  زرو  سپينو  د  لپاره  تشريف  او  تعظيم  د  کول:  ＊ايسته  مسجد  او  کريم  قران  د 

ُمصَحف)قران کريم( او د مسجد نقش کول او ＊ايسته کول باک نه لري ＇ه حرج پک３ نشته، 
۱. سنن النسائي - بأحكام األلباني - )۸ / ۱۶۱( مسند أحمد بن حنبل - )۴ / ۳۹۲(.
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خو نه کول ي３ غوره دي.
د قران کريم د هر لسم أيت په ن＋ه کول او ورباندې ！ک３ اي＋ودل مکروه دي، ＄که هر هغه 
شی چ３  له قرأن کريم ＇خه نه وي د هغ３ کارول روا نه دي، خو متاخرينو فقهاؤ د عجمو 

لپاره دا کار ＊ه بللی دی.۱
د فاسق شاهدي: په معامالتو ک３ د فاسق خبره قبلي８ي که نر وي او که ＊％ه ليکن په دياناتو 

او  تجارت  وکالت، مضاربت،  اخيستل خر＇ول،  لکه  معامالت  ک３ عدالت ضروري دی. 
ديانات لکه عبادات، حاللوالی او حراموالی او داس３ نور.

پردۍ ＊％３ ته کتل: د پردۍ )غير محرم３( ＊％３ ！ول بدن عورت )ستر( دی س７ی ته روا نه 

ده چ３ پردۍ ＊％３ ته و－وري، يوازې مخ او دواړو ورغوو ته ي３ کتل روا دي خو که د شهوت 
له لوري په امن ک３ نه ؤ،  بيا به ي３ مخ ته هم نه －وري، م／ر د اړتيا په وخت ک３. 

قاضي او شاهد ته روا دي چ３ د حکم او شاهدۍ په وخت ک３ د هغ３ مخ ته و－وري، ا－ر که د 
شهوت له پلوه ويره هم لري. طبيب )ډاکتر( ته روا دي چ３ د ＊％３ د مرض ＄ای ته و－وري.

محرمو ＊％و ته کتل: د خپلو ذی رحم)محرمو( ＊％و مخ، سر، سين３، پن６ۍ او م＂و ته کتل 

روا دي، شا －ي６ې او ورنونو ته ي３ کتل روا نه دي، او محرمه ＊％ه هغه ده چ３ نکاح کول د تل 
لپاره ورسره حرام وي، که هغه د نسب په وجه وي او که په رضاعت سره يا په مصاهرت سره، 

مصاهرت د نکاح په وجه سره وي که د زنا په وجه سره.
خپل３ ＊％３ او وين％３ ته کتل: خپل３ هغ３ وين％３ ته کتل چ３ ده ته حالله وي او همدا 

شان د خپل３ ＊％３ فرج ته کتل روا دي.
س７ي ته د س７ي کتل: د يو س７ي ！ول بدن ته د بل س７ي کتل روا دي، م／ر له نامه ＇خه تر 

زن／نونو پورې ورته روا نه دي، دا حصه په ستر ک３ داخله ده. او ＊％３ ته روا دي چ３ د س７ي 
هغه ＄ای ته و－وري چ３ بل س７ي ته د هغه ＄ای کتل روا وي. 

د ＊％３ کتل ＊％３ ته: ＊％ه د ＊％３ هغه ＄ای ته کتلی شي چ３ يو س７ي ته د بل س７ي هغه 
۱. الجوهرة النيرة - )۶ / ۱۵۹(.
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＄ای ته کتل روا دي. 
عزل:۱ له خپل３ وين％３ ＇خه عزل کول د هغ３ له اجازې پرته جواز لري خو له خپل３ ＊３％ 

＇خه د هغ３ له اجازې پرته جواز نه لري. 
احتکار:د انسانانو خوراکي توك３ لکه غنم، اوربش３، وريژې او داس３ نور او د ＇اروو خوراک، 

لکه بوس وچه يا شنه －ياه او نور د －رانيدلو په انتظار بند ساتل او نه خر＇ول د امام صاحب په 
نزد مکروه تحريمي دي، خو دا هغه مهال چ３ د ＊ار د خلکو په دې ک３ تاوان وي. احتکار په 

＇لوي＋تو يا له هغو ＇خه په زياتو ور＄و ساتلو ک３ دی.
د نرخ مقررول: د چارواکي لپاره د نرخ مقررول پکار نه دي، ＄که چ３ په حديث شريف ک３ 

ور＇خه منعه شوې ده، خو که غله خر＇وونکي په قيمتونو ک３ له حد ＇خه زياته －راني شروع 
ک７ي، نو بيا چارواکی د اهل رايو په مشوره نرخ مقررولی شي.

د وسل３ خر＇ول: د فتن３ په ور＄و ک３ د داس３ س７ي په الس وسله خر＇ول مکروه دي چ３ 

هغه د اهل فتنه وو ＇خه وي، لکه خوارج، باغی او نور، ＄که دا پخپل الس د خپلو پ＋و 
وهل دي. 

د ان／ورو د شيرې حکم د غير مسلمو په اړه دی، اوس چ３ نا مسلمان له هغ３ ＇خه شراب 
جوړوي دا د هغوی عمل دی او د شيرې عين حرام نه دی.

زده کوونکي دې پخپلو من％ونو ک３ پرديو ＊％و، محرمو ＊％و او خپلو ＊％و ته د کتلو احکام 
بيان ک７ي.

۱. د عزل معنا دا ده چ３ س７ی له خپل３ ＊％３ سره کور والی کوي او د انزال په وخت ک３ خپل د شرم اندام 
د هغ３ د شرم له ＄ای ＇خه را وباسي او د فرج دباندې انزال وک７ي.
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۱. د وري＋مو د اغوستلو حکم ＇ه دی؟
۲. د سرو او سپينو زرو استعمالول ＇ه حکم لري؟

۳. د سرو او سپينو زرو لو＊ي کارول ＇ه حکم لري؟
۴. د فاسق شاهدي په کومو چارو ک３ قبلي８ي؟

۵. پردۍ ＊％３ ته کتل ＇ه حکم لري؟
۶. محرمو ＊％و ته کتل ＇ه حکم لري؟

۷. خپل３ ＊％３ او وين％３ ته د کتلو حکم بيان ک７ئ.
۸. س７ي ته د س７ي د کتلو حکم بيان ک７ئ.

۹. ＊％３ ته د ＊％３ د کتلو حکم بيان ک７ئ.
۱۰. احتکار تعريف ک７ي او حکم ي３ ＇ه دی؟

۱۱. ايا نرخ مقررول روا دي؟
۱۲. ＇ه وخت د وسل３ خر＇ول په کار نه دي؟

د وري＋مو د احکامو په هکله يوه مقاله وليکئ.
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پن％ه ＇لوي＋تم لوست

د وصيت حکمونه )١(

ددې لپاره چ３ انسان له م７ين３ وروسته هم ＄ان او هم خلکو ته گ＂ه ورسوي او اجر الس ته 
راوړي، اسالمي شريعت، وصيت روا گر＄ولي، د هغ３ لپاره ي３ اندازه او اشخاص ！اکلی دی 

په ننني لوست ک３ د وصيت اندازه اشخاص او ＄يني حکمونه لولو:
*ãÍçF ßVßJ ájàº� ßÊ åÂßÆ�æÍßF åQ=ßÆ�àá� ß¦�àÍçÉ åqßÇá¶=�$-%

� ç×C� åOà·èN¶=�Îß· ß¢�ßa=ßg�>ßå�� àgÇàß�� ß×ßÆ�(àÍßMßeßÇá¶=�> ßÂßhÉåà�� áÁß?� ç×C� åPåe=ßÇá·å¶�àÍçÉ åqßÇá¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$.%
�* æ̧ åI>ß̄ å¶�àÍçÉ åqßÇá¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�(àÍßMßeßÇá¶=�àÅßhÉåà�� áÁß?

* å¼å· áj à»á·å¶� àfåª> ß³á¶=ßÆ�åfåª> ß³á·å¶� à¼å· ájàá�=� ßÊ åqÇàÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$/%
� ß́ å¶ ßdßª �> ßÂçaße �áÆß? �åÌ>ßÉßá�= � å¹> ßU� å��àÄß¶ �Î ßqÇàá�= �> ßÃß·åFß® � áÁåDßª � åLáÇßá�= � ßbá£ßE �åÍçÉ åqßÇá¶= � à¹ÇàFß®ßÆ �$0%

�* ã̧ å{>ßE
* åOà·èN¶=� åÁÆ àbåE� àÁ> ßjá¾åáÝ=� ßÊ åqÇàÈ� áÁß?� èG ßVßJ ájàÈßÆ�$1%

�úaßfåE� ßkáÉß·ßª�åÄåÃ áQßÆ�åá� ß¦� å��> ßÂçaßeßÆ�Ê åqÇàá�=�åÄ áQßÆ� å��ßÍçÉ åqßÇá¶=� ß̧ åFß̄ßª� æ̧ àQße� ß�C�Î ßqáÆß?�=ßcåC ßÆ�$2%
�*àÍçÉ åqßÇá¶=� à̧ àìáFßIßÆ�êaße�ßÇ àÃßª�åÄåÃ áQßÆ� å��> ßÂçaße� áÁåCßÆ

� àLÇàß�� ç¼àM�Ê åqÇàá�=� ßLÇàß�� áÁß?� ßÊ åÂßÆ�æÌ ßb åU=ßÆ�æÍ¶Bjº� å�� ç×C� å¹ÇàFß̄á¶>åE� à́ ß·áà��åÄåE�Î ßqÇàá�=ßÆ�$3%
�*àÄß¶�Î ßqÇàá�=�åÍßMßeßÆ� ǻ á·åº� å��åÄåE�Î ßqÇàá�=� à̧ à]ábßÉßª� å¹ÇàFß̄á¶=� ß̧ áFß®�àÄß¶�Î ßqÇàá�=

* á¼ àÂßá�ß¦� ßG ßrß¾ßÆ�åÍçÉ åqßÇá¶=� áÀåº�Ê åu>ß̄á¶=� á¼ àÃ ßQßf á]ß?� æ° åi>ßª�áÆß?�æfåª> ß²� ß�C�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$4%
*àÅßá� ß¦�Ê åu>ß̄á¶=�åÄáÉß¶C� ç¼ ßu�åÍçÉ åqßÇá¶>åE�å½>ßÉå̄á¶=� áÀ ß¢�àh åRá£ßÈ� áÀßº� ß�C�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$5%

� ßÁÆàa�æb ç»ßà�ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� ßçf ßrßJßÈ� áÁß?�> ß» åÂåb ßUßåÙ�áhàß��áß��(å á�ß¿áM=� ß�C�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$-,%
�æÍß£ÈåaßÆ �ëaßeßÆ � á¼åÃåIßÇ ájå²ßÆ �åe>ß§ ër¶= �å½> ß£ ß{ßÆ �åÅåhÉåÃáß�ßÆ � åKëÉ ß»á·å¶ � åÀß« ß³á¶= �åÐ=ßf åm � å� � ç×C �åÄåF åU> ßq
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�* åKëÉßá�=� ë° ßU� å��åÍßºÇ àràá�=ßÆ�>ßÃå¿áÉ ß£åE�æÍçÉ åqßÆ�ådÉå«á¿ßIßÆ�åÄáÉß· ß¢� æÀáÈßa�åÐ> ßvß®ßÆ�>ßÃå¿áÉ ß£åE
�> ß» àÃß¿áÉßE� àOà·èN¶>ßª�(àÍßMßeßÇá¶=�áhåà��áß�ßÆ�(åÄå¶>ßº� åOà·àNåE�ßf ß] åÛßÆ�åÄå¶>ßº� åOà·àNåE� æ̧ àQßfå¶�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$--%
�> ß» àÃß¿áÉßE� àOà·èN¶>ßª�(àÍßMßeßÇá¶=�áhåà��áß�ßÆ�( ålàb èj¶>åE�åf ß] áÜå¶ßÆ� åOà·èN¶>åE�> ß» åÂåb ßUßåÙ�Î ßqáÆß?� áÁåDßª�( åÁ>ß« árå¾
� àOà·èN¶>ßª�(àÍßMßeßÇá¶=�áhåà�� á¼ß·ßª�(åÄå¶>ßº� åOà·àNåE�åf ß] áÜå¶ßÆ�åÄå¶>ßº� å¤É å»ßå|�> ß» åÂåb ßUßåÙ�Î ßqáÆß?� áÁåDßª�(>âM ßØáMß?
�> ß» àÃß¿áÉßE � àOà·èN¶= �6ßÍß«Éå¿ ßU �ÇàEß? � ß¹>ß®ßÆ �( æb ç»ßà�ßÆ � ß¬ àiÇàÈ �ÊåEß? � ßbá¿ å¢ � æ¼ àÃ áiß? �åÍß£ßEáeß? �Îß· ß¢ �> ß» àÃß¿áÉßE

* åÁ>ß« árå¾
�å�¼ åÂ=ßeçb¶=ßÆ�åÌ>E>ßàá�=� å�� ç×C� åOà·èN¶=�Îß· ß¢�ßa=ßg�>ßå��àÄß¶�Î ßqÇ à»á·å¶�ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� àHåf ávßÈ� ß×ßÆ�$-.%

*åÍß· ßiáfàá�=
� ßÀåº �àÐ>ßºßf à§á¶= �àÄßÑåá�àÈ � áÁß? � ç×C �àÍçÉ åqßÇá¶= �áhàß� �áß� �(åÄå¶>ßå� � à�Éåà� � ãÀáÈßa �åÄáÉß· ß¢ßÆ �Î ßqáÆß? � áÀßºßÆ �$-/%

�* åÀáÈçb¶=
� áÁåDßª�ßg> ßQ�åÄå¿áE=� åGÉ årß¾� å̧ áNåå��Î ßqáÆß?� áÁåCßÆ�ãÍß· å{>ßE�àÍçÉ åqßÇá¶>ßª�åÄå¿áE=� åGÉ årß¿åE�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$-0%

* àOà·èN¶=�àÄß¶�Î ßqÇ à»á·å·ßª� åÁ>ß¿áE=�àÄß¶� ßÁ>ß²
�åÄåE� àHßf ávàÈßÆ�( åOà·èN¶=� áÀåº�ãß�ßJá£àº�ßÇ àÂßÆ�(ãhåÑ> ßQ�àÄè· à²� ß́ å¶ ßdßª�( ßGßÂßÆ�áÆß?�ÎßE> ßUßÆ� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$-1%

*>ßÈ> ßqßÇá¶=� åH> ßV áqß?� ß¤ßº
� ålàb èj¶=� áÀ ß¢� ßsà̄á¿ßÈ� áÁß?� ç×C�åÍßMßeßÇá¶=�å½> ßÃ åi� èk ß]ß?�àÄß·ßª�åÄå¶>ßº� áÀåº� æ¼áÃ ßjåE�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$-2%

* á¼àJáÒ åm�>ßº�àÅáÇ ßìá¢ß?�åÍßMßeßÇá·å¶� ß̧ Éå®�åÄå¶>ßº� áÀåº�æÐáhàå|�Î ßqáÆß?� áÁåCßÆ�( àlàb èj¶=�àÄß¶� è¼åJßÉßª

ژباړه
)۱( وصيت کول واجب نه دي، مستحب دي. 

)۲( وارث ته وصيت کول روا نه دي مگر که نور وارثان اجازه ورک７ي، له در４م３ ＇خه د زيات３ 
)برخ３( وصيت هم روا نه دی مگر که وارثان اجازه ورک７ي. قاتل ته وصيت روا نه دی.

)۳( روا دی چ３ مسلمان کافر ته وصيت وک７ي او کافر ي３ مسلمان ته وک７ي. 
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)۴( د وصيت قبلول له مرگه وروسته )معتبر( دي، که موصی له وصيت په ژوند ک３ قبول يا 
رد ک７ باطل دی. 

)۵( مستحب دی چ３ انسان له در４م３ )برخ３( ＇خه ل８ وصيت وک７ي. 
)۶( که چا يو س７ی ته وصيت وک７ او هغه د )وصيت کوونکي( په وړاندې قبول ک７، وصيت 
خو د هغه په غياب ک３ ي３ رد ک７، دا ردول )معتبر( نه دي، که ي３ د هغه په مخ ک３ رد ک７ )رد 

ي３( معتبر دی او  وصيت باطلي８ي. 
)۷( وصيت شوی مال په قبلولو سره په ملکيت ک３ داخلي８ي، مگر په يوې مسئل３ ک３ نه، 
هغه دا ده چ３ وصيت کوونکی م７ شي، بيا موصی له د وصيت له قبلولو وړاندې م７ شي، نو 

وصيت شوی مال د موصی له د وارثانو په ملکيت ک３ )له قبلولو پرته( داخلي８ي. 
)۸( که چا کافر يا فاسق ته وصيت وک７، قاضي به ي３ له وصيت ＇خه وباسي او  نور به )ي３ 

په ＄ای( و！اکي. 
)۹( که چا داس３ شخص وصي ونيو چ３ د وصيت له تطبيقولو عاجز و، قاضي به بل ＇وک 

ورسره مل ک７ي. 
)۱۰( که چا دوو کسانو ته وصيت وک７، د امام ابوحنيفه او امام محمد په نظر يوه ته روا نه ده 
چ３ د بل پرته پک３ تصرف وک７ي، مگر م７ي ته د کفن په اخيستلو، )جنازې( چمتو کولو، 
د کوچنيانو په خوړو او جامو، د معين３ ود４ع３ په سپارلو، د پور په ادا کولو، د معين وصيت د 

نافذولو او د م７ي له خوا د خصومت کولو )په حال ک３ تصرف کوالی شي(. 
)۱۱( که چا يو تن ته د خپل مال د در４م３ برخ３ وصيت وک７ او بل ته ي３ هم د در４م３ برخ３ 
وصيت وک７ خو وارثانو اجازه ورنک７ه نو در４مه برخه به د دواړو تر من＃ نيمايي وي، که يوه ته 
ي３ په در４مه او بل ته ي３ په شپ８مه )وصيت وک７( او وارثانو اجازه ورنک７ه نو در４مه به د دوی 
ترمن％ه درې برخ３ شي، که يوه ته ي３ د ！ول مال وصيت وک７ او بل ته ي３ په در４مه وصيت وک７ 
او وارثانو اجازه ورنک７ه نو د امام ابويوسف او امام محمد په نظربه در４مه د دوی ترمن＃ ＇لور 
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برخ３ شي، امام ابوحنيفه ويلي: در４مه به د دوی تر من＃ نيمايي وي. 
)۱۲( امام ابوحنيفه موصي له ته له در４م３ زياته برخه نه ورکوي مگر په )محابات( او )مرسلو 

دراهمو( ک３. 
)۱۳( که چا وصيت وک７ خو دومره پور ورباندې و چ３ ！ول مال ي３ پک３ تلو، وصيت ي３ روا 

نه دی مگر دا چ３ پورورکوونکي ورته پور وب＋ي. 
)۱۴( که چا د زوی برخه وصيت ک７ه، وصيت باطل دی، که د زوی د برخ３ په اندازه ي３ 

وصيت وک７ )وصيت ي３( روا دی. که زامن ي３ دوه  وو موصی له ته در４مه ده. 
)۱۵( چا چ３ کوم شی وپلوره او بيا ي３ محابات وک７، يا ي３ هبه ک７، روا ده، او له در４م３ برخ３  

＇خه اعتبار لري، او د وصيتونو له ＇＋تنانو  سره به  ي３ ضربوي. 
)۱۶( که چا د خپل مال ＇خه د يو سهم وصيت وک７، )موصی له( ته د وارثانو تر ！ولو کم سهم 
دی مگر که )برخه ي３( له شپ８م３ ＇خه کمه شي، نو شپ８مه به پوره ورکوي، که د خپل مال د 

يو جز وصيت ي３ وک７، وارثانو و ته به وويل شي: ＇ومره مو چ３ خو＊ه وي وري３ ک７ئ. 

شرحه
د وصيت تعريف: په وړيا ډول د اعيانو يا منافعو هغه تمليک ته وايي چ３ له مرگه وروسته 

عملي کي８ي. د وصيت اطالق په هغه مال هم کي８ي چ３ له مرگه وروسته موصی له ته ورکول 
کي８ي.

موصي: هغه ＇وک چ３ بل چا ته د  خپل مال وصيت کوي.

موصی له: هغه ＇وک چ３ د مال اخيستلو وصيت ورته شوی وي.

موصی به: هغه مال چ３ د ورکولو وصيت ي３ شوی وي.

وصي: هغه شخص چ３ موصی له ته د مال سپارل يا د وصيت نافذول په غاړه لري.

د وصيت مشروعيت: وصيت کول روا دي. اهلل پاک د النساء په سورت ک３ د وارثانو د برخو 



٢٩٢

له بيانولو وروسته فرمايلي چ３ دا برخ３ به د وصيت او پور له ادا کولو وروسته ورکول کي８ي: 
$ )النساء:۱۲( ژباړه: وروسته له هغه وصيت ＇خه چ３  æÀáÈßa�áÆß?�> ßÃåE�Î ßqÇàÈ�æÍçÉ åqßÆ�åbá£ßE� áÀåº%

وارث ته يي ک７ای وي او د هغه پور له ادا ＇خه چ３ ورباندې وي.
پورتنى مبارک آيت په دې داللت کوي چ３ وصيت کول روا او وارثانو ته د هغوی د برخو 

سپارلو وړاندې به ادا کي８ي.
وصيت کول د صدق３ ورکولو په ＇５ر دي، صدقه ورکول مستحب دي نو وصيت کول هم 

مستحب دي، البته د فرضي خيراتونو وصيت کول فرض دي.
د وصيت شرطونه: وصيت دوه شرطونه لري: 

۱- وصيت به وارث ته نه وي ＄که رسول اهلل  په حديث ک３ چ３ روايت ي３ ابن ماجه ک７ی 
فرمايلي: ال وصية لوارث. وارث ته وصيت کول نشته.

۲- د وصيت اندازه به د ميراث له در４م３ برخ３ ＇خه نه زياتي８ي. د بخاري د روايت له مخ３ 
کله چ３ سعد بن ابي وقاص د ！ول مال او نيم مال د وصيت کولو هوډ وک７، نو رسول اهلل )صلی 
اهلل عليه وسلم( ورته د ！ول مال يا نيم مال د وصيت کولو اجازه ورنک７ه او ورته ي３ وويل: الثلث 

و الثلث کثير در４مه برخه! در４مه برخه زياته ده.
وارثانو ته او له در４م３ برخ３ ＇خه زيات وصيت هغه مهال روا دی چ３ د م７ي وارثان اجازه 

وک７ي.
پر دوی سرب５ره خپل قاتل ته هم وصيت کول روا نه دي که ＇ه هم په خطا سره ي３ مورث وژلی 
وي. په سنن البيهقي ک３ راغلي چ３ پيغمبر )عليه السالم( فرمايلي: ليس لقاتل وصية. قاتل 

ته وصيت کول روا نه دي.
ذمي ته وصيت: مسلمان کوالی شي چ３ ذمي کافر ته وصيت وک７ي، همدارنگ ذمي هم 

مسلمان ته وصيت کوالی شي. ＇رنگه چ３ د ذم３ په عقد سره کافران د مسلمانانو سره په 
معامالتو ک３ يو شان گر＄ي او وصيت هم يوه معامله ده نو د نورو معامالتو په ＇５ر وصيت هم 
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د دواړو تر من＃ روا دی. همدا راز وصيت صدقه ده او ذمي ته د صدق３ ورکول روا دي.
د وصيت د قبلولو وخت: وصيت يو عقد دی، له دې امله د موصي او موصی له رضايت او 

قبلول پک３ شرط دي. د موصی له قبلول هغه وخت معتبر دي چ３ موصي م７ شي او ملکيت 
ور＇خه زائل شي. د موصي له م７ين３ وړاندې د موصی له قبلول صح５ح نه دي، ＄که مال 
ال د موصي له ملکيت ＇خه نه دی وتلی.  که موصی له د موصي له  م７ين３ وړاندې وصيت 
قبول ک７ي په دې دليل صح５ح نه دی چ３ مال د موصي په ملکيت ک３ داخل دی او د قبول 

وخت نه دی راغلی. 
وصي کوالی شي چ３ د وصيت د نافذولو او تطبيقولو له دندې اخيستلو ＇خه د موصي په 
مخ ک３ انکار وک７ي، ＄که د وصي دنده قبلول يو تبرعي کار دی او موصي ورباندې ＇وک 
مجبوروالی نشي. خو که وصي يو ＄ل د موصي په مخ ک３ دنده قبوله  ک７ه بيا د هغه په غياب 

ک３ نشي کوالی چ３ له هغ３ انکار وک７ي، ＄که په دې سره موصي ته زيان رسي８ي.
موصی به د موصی له په ملکيت ک３ هغه مهال داخلي８ي چ３ موصی له وصيت قبول ک７ي. 
لکه چ３ وړاندې مو وويل په وصيت ک３ د ملکيت ثابت５دو لپاره د وصيت قبلول شرط دی او د 
ميراث په ＇５ر نه دی چ３ د وارث له قبول پرته د هغه په ملکيت ک３ داخلي８ي. البته يو صورت 

شته چ３ د موصی له له قبول پرته وصيت د هغه په ملکيت ک３ داخلي８ي.
د بيل／３ په ډول احمد وصيت وک７ي چ３ زما له مرگ وروسته به زما کور د زاهد ملکيت وي. 
زاهد مخک３  له دې چ３ د احمد وصيت قبول يا رد ک７ي، احمد م７ شي له هغ３ وروسته 
زاهد هم م７ شي. په دې صورت ک３ د احمد کور د زاهد له قبلولو پرته د هغه د وارثانو په 

ملکيت ک３ داخلي８ي.
د کافر او فاسق وصي نيول: که ＇وک کافر يا فاسق د خپل وصيت د نافذولو لپاره وصي 

ونيسي قاضي ته پکار دي چ３ نوموړي کسان له وصيته ليرې ک７ي او په ＄ای ي３ مناسب کسان 
وگماري، ＄که د کافر ديني د＊مني او د فاسق التزام نه کول د دې سبب ک５دای شي چ３ په 
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وصيت تطبيقولو ک３ خيانت وک７ي.
که ＇وک د وصيت نافذولو لپاره داس３ شخص وصي ونيسي چ３ د وصيت د تطبيقولو توان نه 
لري، قاضي به بل ＇وک ورسره مل کوي چ３ په سمه توگه وصيت تطبيق ک７ي ＇و د موصی 

له او وارثانو حق ضائع نشي.
دوه تنه وصيان نيول: که ＇وک دوه تنه د وصيانو په توگه ونيسي نو د بل په غياب ک３ د 

موصي په مال ک３ تصرف نشي کوالی. البته ＄ين３ حاالت داس３ دي چ３ د بي７نيو اجراءاتو 
غو＊تنه کوي، په دې حاالتو ک３ يو وصي د بل له موجوديت پرته هم د موصي په مال ک３ 

تصرف کوالی شي. د قدوري مولف ＄ين３ ＄ايونه داس３ ＊ودلي:
م７ي ته کفن اخيستل، د م７ي خ＋ول، د م７ي کوچنيانو ته خواړه او جام３ ورکول. ＇رنگه  
ترسره  ي３  پرته  بل  له  يو وصي هم کوالی شي چ３  نو  ！ولو ضروري دی،  تر  کارونه  دا  چ３ 

ک７ي.
د عيني وديع３، عيني وصيت او د پور ادا کول. د ب５لگ３ په ډول زلمي وصيت وک７ی چ３ زما 
سور کروال مو！ر د توريالي وديعت دی، يا زما ډل لپ ！اپ زما له مرگه وروسته د هارون ملکيت 
دی. دا داس３ صورتونه دي چ３ که ＇＋تن ي３ د م７ي له مال ＇خه په خپل سر هم واخلي د ده 

حق شم５رل کي８ي، ＄که يو وصي هم کوالی شي چ３ له بل پرته ي３ وسپاري.
د م７ي له خوا له چا سره د دعوا کولو په صورت ک３ هم يو وصي له بل پرته دعوا کوالی شي، 
＄که د وکالت په ＇５ر په وصيت ک３ هم د خصومت لپاره يو تن کفايت کوي او دوو تنو ته 

اړتيا نه پ５＋ي８ي.
له ثلث ＇خه په زيات وصيت: که م７ي دوو تنو ته په مال وصيت ک７ی وي او د دواړو وصيتونه 

مجموعه له ثلث ＇خه زياته شي، دا حالت گ０ صورتونه لري چ３ په متن ک３ داس３ راغلي:
م７ي دوو تنو ته په جال جال توگه د ثلث )در４م３( برخ３ وصيت ک７ی وي. په دې صورت ک３ 
د ！ول وصيت جمع دوه ثلثان )دوه در４م３( دي او له در４م３ ＇خه زيات وصيت شرعاَ د تطبيق 
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وړ نه دی او وارثان هم اجازه نه ک７ي، نو در４مه به د دواړو تر من＃ نيمه شي، ＄که دواړو ته په 
يو ډول وصيت شوی او په استحقاق ک３ سره برابر دي. 

م７ي يوه ته په شپ８م３ او بل ته په در４م３ وصيت ک７ي وي. او وارثان اجازه و نه ک７ي دلته هم 
وصيت له در４م３ برخ３ زيات شوی. له دريم３ ＇خه په زيات ک３ د تطبيق وړ نه دی، نو هر 
يو به د خپل سهم مطابق له در４م３ برخ３ ＇خه خپل حق واخلي او هغه داس３ چ３ ثلث به په 
درې برخو وويشي، د سدس )شپ８م３( برخ３ ＇＋تن به يوه او د ثلث )دريم３( ＇＋تن به دوه 

برخ３ واخلي ＄که ثلث د سدس دوه چنده دی.
که م７ی د يو تن لپاره په ！ول مال وصيت وک７ي او بل ته په در４م３ برخ３ وصيت وک７ي. ياران 
رحمهما اهلل وايي چ３ په حقيقي ډول د وصيت تطبيقول ممکن نه دي ＄که وصيت له اصل 
مال ＇خه زيات دی نو الر دا ده چ３ هر ＇وک د خپل وصيت په تناسب برخه واخلي، يعن３ 
که د ！ول مال د ＇＋تن برخه درې ثلثه وگ２و او د يو ثلث د ＇＋تن برخه يو ثلث وگ２و نو ！ول 
＇لور کي８ي. په ＇لورو ک３ د برخو په تناسب درې د ！ول مال د ＇＋تن کي８ي او يو د يوه ثلث 

د ＇＋تن کي８ي.
امام ابوحنيفه رحمه اهلل وايي: چا ته چ３ په  ！ول مال وصيت شوی له در４م３ ＇خه زيات ي３ 
په نامشروعه توگه شوی او باطل دی نو يوازې در４مه برخه مشروعه پات３ شوه. دويم تن ته هم 
د در４م３ وصيت شوی نو د دواړو حق برابر شو، ＄که نو ثلث د دواړو تر من＃ مساويانه و４شل 

کي８ي.
د امام ابوحنيفه په نظر که ＇وک له در４م３ زيات وصيت وک７ي او د ورثه و اجازه نه وي، په 
هي＆ صورت له در４م３ زياته برخه نشي اخيستالی مگر په ＄ينو صورتونو ک３ کوالی شي چ３ 

له ثلث ＇خه زياته برخه واخلي. يو له هغو ＇خه  محابات دی.
د محابات صورت: محابات دې ته ويل کي８ي چ３ ＇وک وصيت وک７ي چ３ زما فالنی مال 

زما له مرگه وروسته فالني شخص ته له خپل قيمت ＇خه په دومره ارزانه بيعه ورک７ئ.
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که احمد وصيت وک７ي چ３ زما له مرگ وروسته زما د پن％لسو زرو افغانيو ارز＊ت لرونکی 
کمپيو！ر په ابراهيم باندې په پن％ه زره افغان９ وپلورئ او احمد له کمپيو！ر پرته نور مال هم و نه 
لري. په دې صورت ک３ په حقيقت ک３ احمد ابراهيم ته د خپل مال په دوو ثلثو وصيت ک７ی، 
يعن３ د يوه ثلث ي３ ور＇خه  قيمت اخيستی او دوه ثلثه ي３ -چ３ لس زره افغان９ دي- وړيا 
ورک７ي. دلته وصيت له ثلث ＇خه زيات شوی خو امام ابوحنيفه رحمه اهلل دا زياتوالی روا بولي 

که ＇ه هم ورثه ي３ اجازه ونک７ي.
په ميراث ک３ د وصيت مرتبه: د م７ي په ميراث ک３ د پور ادا کول پر  وصيت وړاندې دي، په 

همدې بنس که په م７ي باندې د هغه د شتمن９ په اندازه پور وي او وصيت ي３ هم ک７ی وي، 
وصيت ي３ نه نافذي８ي مگر دا چ３ پورورکوونکي له خپل پور ＇خه ت５ر شي او مال پات３ شي 

نو وصيت ور＇خه ورکول کي８ي.
د بل چا په مال وصيت کول: که پالر داس３ وصيت وک７ي چ３ زما له م７ين３ وروسته زما د 

فالني زوی برخه يوسف ته ورک７ئ، دا وصيت باطل دی، ＄که له م７ين３ وروسته مال د بل چا 
حق گر＄ي او د بل چا په مال وصيت کول صح５ح نه دي. که ووايي: يوسف ته زما د فالني 
زوی د برخ３ په اندازه برخه ورک７ئ. په دې صورت ک３ ي３ وصيت د ثلث تر کچ３ نافذي８ي، 
که د نوموړي زوی برخه له ثلث ＇خه زياته وه، يوسف ته يوازې د ثلث په اندازه مال ورکول 

کي８ي او بس.
که ＇وک د موت په مرض ک３ محابات وک７ي، يا چا ته هديه ورک７ي، له ثلث ＇خه شم５رل 

کي８ي، که ي３ نورو خلکو ته هم وصيت ک７ی و، ！ول به له ثلث ＇خه نه زياتي８ي.
که چا وصيت وک７ چ３ فالني ته زما له ميراث ＇خه يو سهم ورک７ئ. په ورثه و ک３ چ３ د چا 
کمه برخه وه د همغ３ په اندازه به ورته ورکول کي８ي، خو که د نوموړي برخه له شپ８م３ هم 

کمه وي موصی له ته به شپ８مه ورکول کي８ي.
که چا وصيت وک７ چ３ فالني ته زما له ميراث ＇خه يوه برخه ورک７ئ. په دې صورت ک３ به 
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ورثه پخپله خو＊ه هغه ته يو ＇ه ورکوي. که ＇ه هم په وصيت ک３ اندازه معلومه نه ده خو د 
اندازې جهالت د وصيت مانع نه －ر＄ي. 

زده کوونکي دې په دې هکله وغ８ي８ي چ３ ول３ اسالمي شريعت د وصيت زياته اندازه
د ！ول مال ثلث ！اکلی دی؟

۱. وصيت تعريف او د مشروعيت دليل ي３ وواياست.
۲. د وصيت شرطونه بيان ک７ئ.

۳. د وصيت د قبلولو وخت و＊يئ.
۴. که م７ي يو تن ته د شپ８م３ او بل ته در４م３ وصيت ک７ی وي، وصيت ＇ه ډول نافذي８ي؟

۵. کافر او فاسق د وصي په توگه مقررول ＇ه حکم لري؟
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شپ８ ＇لوي＋تم لوست

د وصيت حکمونه )٢(

گرانو زده کوونکو! په ت５ر لوست ک３ مو د وصيت يو ل７ حکمونه ولوستل. دا لوست هم په 
همدې موضوع پورې اړه لري.
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ژباړه
)۱( که چا په حقوق اهلل وصيت وک７ فرائض به وړاندې کوالی شي که وصيت کوونکي وړاندې 
ک７ي وي او که وروسته ک７ي ي３ وي، لکه حج، زکات او کفارې. هغه کارونه چ３ واجب نه 

دي، )په دوی ک３ به( هغه کارونه لوم７ی کي８ي چ３ وصيت کوونکي وړاندې ک７ي وي. 
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)۲( چا چ３ په فرض حج وصيت وک７، )وصيت نافذوونکي( به د ده په ＄ای، د ده له کلي 
له کل３ ورباندې حج  نه و چ３  لي８ي، که وصيت )مال( دومره  ته  يو س７ي سپور حج  ＇خه 
وک７ي، له هغه ＄ايه به حج وک７ي چ３ مال ورته بس کي８ي. ＇وک چ３ له خپل کلي ＇خه د 
حج په هوډ راووت، په الره ک３ م７ شو او وصيت ي３ ک７ی و چ３ د ده په ＄ای دې ＇وک حج 
وک７ي، د امام ابوحنيفه په نظر له ده ＇خه به د ده د کلي ＇خه حج ادا کي８ي. امام ابويوسف او 

امام محمد ويلي: له هغه  ＄ايه به له ده ＇خه حج ادا کي８ي چيرې چ３ م７ شوی. 
)۳( د کوچني وصيت صح５ح نه دی. 

)۴( وصيت کوونکي ته له خپل وصيت ＇خه گر＄５دل روا دي. که ي３ په ＇رگنده رجوع وک７ه 
يا ي３ داس３ کار وک７ چ３ په رجوع ي３ داللت کاوه، رجوع شم５رل کي８ي. که چا له وصيت 

انکار وک７ رجوع نه ده. 
)۵( که چا گاون６يانو ته وصيت وک７، نو د امام ابوحنيفه په نظر ور＇خه مقصد ن＋تي گاون６يان 

دي.
)۶( که چا اصهارو )خسرگن９( ته وصيت وک７، وصيت د ＊％３ ！ولو محارمو ته شاملي８ي، که 

ي３ زومانو ته وصيت وک７، د ده د ！ولو محرمو ＊％و م７ونو ته شاملي８ي. 
)۷( که چا خپلوانو ته وصيت وک７ نو ！ولو محارمو ته درجه په درجه شاملي８ي، مورپالر او زوی 
نه پک３ شاملي８ي او دوو تنو يا زياتو ته ورکول کي８ي، که ي３ همداس３ وصيت وک７ او دوه ترونه 
او دوه ماماگان ي３ درلودل نو د امام ابوحنيفه په نظر ي３ وصيت د ترونو دی، که ي３ يو تره او 
دوه ماماگان درلودل، نو نيمه د تره او نيمه د ماماگانو کي８ي. امام ابويوسف او امام محمد ويلي: 

وصيت ！ول د هغه چا حق دی چ３ په اسالم ک３ د ده سره په ن８دې پالر ک３ شريک وي. 
)۸( چا چ３ کوم س７ي ته د خپلو دراهمو په در４مه يا د خپلو پسونو په در４مه برخه وصيت 
وک７، بيا د هغوی دوه ثلثه هالک او يو ثلث پات３ شو او دا ثلث د پات３ مال ＇خه پوره ک５ده، نو 

دی )موصى له( د ！ول مال ثلث اخلي. 
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)۹( که چا د خپلو جامو په در４مه وصيت وک７، بيا ي３ دوه ثلثه هالک او يو ثلث پات３ شو، )په 
دې صورت ک３( يوازې د پات３ شوي مال د ثلث حقداردی. 

)۱۰( که چا کوم س７ي ته د زرو درهمو وصيت وک７ او وصيت کوونکي نغد او پور مال درلود، 
که ي３ زر )درهمه( د نغدو له در４م３ ＇خه پوره ک５دل موصی له ته به ي３ ورک７ي، که نه پوره 
ک５دل د نغدو در４مه به ورک７ي او ＇ه وخت چ３ پور تر السه  شو در４مه به ي３ واخلي ＇و زر 

درهمه پوره شي. 
)۱۱( حمل ته او هم په حمل وصيت کول صح５ح دي، په دې شرط چ３ د وصيت له ور３＄ 

＇خه د شپ８و مياشتو نه په کمه موده ک３ والدت وشي.
)۱۲( په کور ک３ د ！اکلو کلونو په اوس５دو وصيت روا دی، د تل لپاره په اوس５دو هم روا دی. 

)۱۳( که موصی له د موصي په ژوند ک３ وفات شو وصيت باطل دی. 
)۱۴( که ي３ د فالني اوالدونو ته وصيت وک７ نو وصيت به د هغوی تر من＃ شريک وي، نارينه 
او ＊％ينه پک３ برابر دي، که چا د فالني وارثانو ته وصيت وک７، نو په دې وصيت ک３ به نارينه 

ته د ＊％ينه وارث په پرتله دوه چنده ورکول کي８ي.
)۱۵( که چا زيد او عمرو ته د خپل مال په در４مه وصيت وک７ خو عمرو پخوا م７ و، نو در４مه 
برخه مال ！ول د زيد کي８ي، که ي３ وويل: د مال در４مه برخه م３ د زيد او عمرو تر من＃ شريکه 

ده او زيد پخوا م７ و، عمرو ته د در４م３ نيمايي کي８ي. 
)۱۶( که ي３ د مال په در４مه وصيت وک７ او مال ي３ نه  درلود، بيا ي３ مال وگ＂لو، موصی له ي３ 

د مرگ په مهال د مال د در４م３ حقدار دی. 

شرحه
د وصيت د تطبيق مرتب３: که وصيت کوونکی له مال ＇خه د گ２و داس３ حقونو په ادا کولو 

وصيت وک７ي چ３ له در４م３ ＇خه اوړي، په دې صورت ک３ به هغه حق لوم７ی ادا کي８ي چ３ 
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زيات مهم وي. همدا راز د وصيت په مخک３ کولو ک３ د وصيت کوونکي له خوا په اقرار ک３  
لوم７يتوب هم اغ５ز لري.

د اهلل تعالی حقونه: هغه دي چ３ د يوه شخص نه بلک３ د عامو انسانانو گ＂３ ورپورې ت７ل３ 

وي او اهلل ته ي３ نسبت د تشريف لپاره دی.
که وصيت  کوونکی د حقوق اهلل له جمل３ ＇خه د دوو داس３ حقونو د ادا کولو وصيت وک７ي 
چ３ لگ＋ت ي３ له ثلث ＇خه زيات وي، لوم７ی به هغه حق ادا کي８ي چ３ زيات مهم وي، د 
ب５لگ３ په ډول که وصيت کوونکی د زکات او کفارې دواړو د ادا کولو وصيت وک７ي او ثلث 
کم وي، ＇رنگه چ３ زکات فرض دي نو زيات مهم دی، په دې بنس به لوم７ی زکات ادا 

شي، که کفارې ته مال پات３ شو اداکي８ي او که مال پات３ نشو نه ادا کي８ي.
که چيري دواړه حقونه په اهميت يعن３ په حکم ک３ سره برابر وو بيا د وصيت کوونکي خبره 
اعتبار لري چ３ د کوم حق په ادا کولو ي３ لوم７ی وصيت ک７ی. د وصيت کوونکي وينا هم 

＄که اعتبار لري چ３ د هغه له خوا لوم７يتوب د حق په اهميت داللت کوي.
په حج وصيت: که چا له خپل مال ＇خه په حج کولو وصيت وک７، د وصيت نافذوونکي به 

د حج کولو لپاره شخص وگماري او دومره لگ＋ت به ورک７ي چ３ د وصيت کوونکي له کلي 
باندې هغه وخت حج فرض  په مسلمان  ＇خه پرې سپور حج وکوالی شي، دا ＄که چ３ 
کي８ي چ３ په  نورو شرطونو سرب５ره له خپل کلي ＇خه تر مک３ پورې په سپاره ډول د تگ 
لگ＋ت ولري. دا په هغه صورت ک３ چ３ له ثلث ＇خه دا لگ＋تونه پوره ک５دل، که له ثلث 
＇خه دا لگ＋تونه نه پوره ک５دل حج کوونکی به په پياده ډول له هغه ＄ايه حج ته تلل پيل ک７ي 

چ３ لگ＋ت ورته کفايت کوي ＇و د وصيت تطبيقول ممکن شي.
که حاجي د حج په الره ک３ م７ شي او د حج کولو وصيت وک７ي، د امام ابوحنيفه رحمه اهلل 
په نظر به حج کوونکي ته دومره لگ＋ت ورکول کي８ي چ３ د وصيت کوونکي له کلي ＇خه 
ورباندې حج وکوالی شي. ياران رحمهم اهلل وايي: دومره لگ＋ت به ورکوي چ３ د م７ين３ له 
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＄ايه ورباندې حج وکوالی شي.
د کوچني وصيت: د کوچني وصيت صح５ح نه دی ＄که چ３ وصيت صدقه ده او کوچنی 

د صدق３ کولو اهل نه دی.
له وصيت ＇خه گر＄５دل: وصيت کوونکی کوالی شي چ３ له خپل وصيت ＇خه وگر＄ي 

＄که وصيت داس３ تبرع ده چ３ ال بشپ７ه نه ده، نو د هب３ په ＇５ر گر＄５دل ور＇خه صح５ح 
دي.

له وصيت ＇خه گر＄５دل په دوه ډوله دي: لوم７ی دا چ３ په ＇رگندو ！کو له وصيت ＇خه 
وگر＄ي د ب５لگ３ په ډول ووايي: له خپل وصيت ＇خه وگر＄５دم، يا خپل وصيت م３ باطل 

ک７.
دويم داس３ چ３ په عملي توگه له وصيت ＇خه وگر＄ي، د ب５لگ３ په ډول خپل هغه ！وکر چ３ 
بل چا ته ي３ د ورکولو وصيت ک７ی، درزي ته يوسي او د خپل ＄ان لپاره ترې جام３ وگن６ي.

كه وصيت کوونکی له وصيت ＇خه منکر شو رجوع نه گ２ل کي８ي. د رجوع او انکار تر من＃ 
توپير دا دی چ３ په رجوع ک３ لوم７ی په وصيت اعتراف او بيا فسخه کول دي خو انکار له 

لوم７ي سره د وصيت نفي کول دي.
گاون６يانو ته وصيت: که ＇وک جيران )گاون６يانو( ته وصيت وک７ي، د امام ابوحنيفه رحمه 

اهلل په نظر هغه گاون６يان ور＇خه مقصد دي چ３ د وصيت کوونکي سره ي３ کورونه ن＋تي او 
لگ５دلي وي، له دوی وراخوا گاون６يان په وصيت ک３ شامل نه دي. دا ＄که چ３ د )جيران( 
 کی له )مجاورت( ＇خه اخيستل شوی چ３ د مالصقة )ن＋تلو( په معنا دی، په دې بنس！

يوازې هغو گاون６يانو ته شاملي８ي چ３ کورونه ي３ له وصيت کوونکي سره ن＋تي وي.
خسرگن９ ته وصيت: ＇رنگه چ３ د اصهار )خسرگن９( ！کی د م５رمن３ ！ولو هغو خپلوانو ته 

کارول کي８ي چ３ د نسب له امله ي３ له دې سره نکاح حرامه وي، لکه پالر، ورور، اکا، ماما، 
په دې بنس اصهارو ته د وصيت په صورت ک３ هم يوازې همدوی مستحق گ２ل کي８ي. په 
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همدې ترتيب د ختن )زوم( ！کی هم دی.
خپلوانو ته وصيت: که د اقاربو )ن８ديکانو( په نوم وصيت وشي نو هغه کسان پک３ حقدار دي 

چ３ د ن８ديوالی له امله ي３ د وصيت کوونکي سره نکاح حرامه وي، يعن３ د وصيت کوونکي 
سره ي３ داس３ ن８دی وي چ３ که يو تن ي３ نر او بل ＊％ه فرض ک７ل شي نکاح ي３ حرامه وي. 
په پورتنيو خپلوانو ک３ به وصيت لوم７ی د هغه چا حق وي چ３ د خپلوۍ په درجه ک３ وصيت 
کوونکي ته ن８دې وي. که د خپلوانو ！کی د جمع３ په صيغ３ سره ياد شوی و، ضروري ده چ３ 
دوو او له دوو ＇خه زياتو کسانو ته ورک７ل شي. په همدې بنس که ＇وک اقاربو ته وصيت 
وک７ي او وصيت کوونکی دوه اکاگان او دوه ماماگان ولري، وصيت يوازې د اکاگانو کي８ي او 
ماماگان حق نه لري، ＄که چ３ اکاگان په درجه ک３ ن８دي او دوه )جمع( هم دي. که وصيت 
کوونکي يو اکا او دوه ماماگان درلودل، ماماگان ي３ که ＇ه هم په درجه ک３ ليرې دي د اکاگانو 

سره په وصيت ک３ د دې لپاره شاملي８ي ＇و د جمع３ عدد پوره ک７ي.
د يارانو رحمهمااهلل په نظر اقاربو ته په وصيت ک３ ！ول هغه خپلوان شاملي８ي چ３ په لوم７ي مسلمان 

نيکه ک３ د وصيت کوونکي سره شريک وي، که ＇ه هم شم５ر ي３ هر ＇ومره زيات وي.
خپلوانو ته په وصيت ک３ زوی او پالر نه شاملي８ي، ＄که خپلوان هغه چا ته ويل کي８ي چ３ 
د دواړو په من＃ ک３ واسطه موجوده وي، د پالر او زوی اړيکه د واسط３ په وسيله نه بلک３ 

مستقيمه ده نو د اقاربو د ！کي الندې نه را＄ي او په وصيت ک３ نه شاملي８ي.
په در４مه برخه وصيت: که د چا د خپلو ！اکلو او معينو پسونو يا پيسو د در４م３ برخ３ وصيت 

په دې  ي３ وک７،  برخ３ وصيت  د در４م３  او دهغ３  اشاره وک７ه  ي３  ته  وک７، مثال خپل３ رم３ 
صورت ک３ د نوموړې رم３ دوه برخ３ پسونه م７ه او يوه برخه )در４مه برخه( پات３ شي، در４مه 
برخه ！ول د موصی له حق کي８ي، ＄که په تعين سره نوموړې برخه د موصی له حق گر＄ي او 

د نورو هالکت ورباندې اغ５ز نه لري.
که ＇وک د خپلو مختلفو جامو يو پن６ ته اشاره وک７ي او په تعين سره د هغوی د در４م３ برخ３ 
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وصيت وک７ي، وروسته له دې جامو ＇خه دوه برخ３ له من％ه والړې شي، په دې صورت 
ک３ که ＇ه هم وصيت کوونکي په اشارې سره برخه تعين ک７ې خو دا تعين او ！اکل اعتبار نه 
لري، او موصی له ته د پات３ مال در４مه برخه کي８ي نه د ！ول مال. دا په دې دليل چ３ د جامو د 
اجناسو د اختالف په صورت ک３ تعين گ＂ه نه لري، يعن３ د جنسونو د اختالف په صورت ک３ 
د مال د نا＇رگندتيا له امله د موصی له حق پک３ په حقيقي ډول نه تعيني８ي، کله چ３ له هالکته 
وړاندې د موصی له حق پک３ معلوم نه و نو له هالکت وروسته يوازې د پات３ مال د در４م３ 
برخ３ مستحق دی. البته که ！ول３ جام３ له يو جنس ＇خه وې، تعين اعتبار لري او پات３ ！ول３ 

جام３ چ３ در４مه برخه ده د موصی له حق کي８ي.
که چا د زرو افغانيو وصيت وک７ او وصيت کوونکي پور او نغد مال درلود خو د نغدو له در４م３ 
برخ３ ＇خه زر درهمه نه پوره ک５دلی، په دې صورت ک３ وصي نشي کوالی چ３ د موصی له 
د زرو ا فغانيو د پوره کولو لپاره د نغدو له در４م３ برخ３ ＇خه تجاوز وک７ي بلک３ در４مه برخه 
به موصی له ته ورک７ي او د پات３ افغانيو لپاره به د پور د تر السه کولو انتظار باسي، دا ＄که چ３ 

وارثان او موصی له په پور او نغدو ک３ يو ډول برابر دي.
حمل ته وصيت: حمل ته د وصيت مثال داس３ دی لکه وصيت کوونکی چ３ کوم３ حامل３ 

＊％３ ته ووايي: زما له مرگه وروسته زما دا کور ستا د دې موجود حمل )په خ５＂ه ک３ د شته 
ماشوم( دی.

۱- د وصيت په تطبيق ک３ کوم شيان لوم７يتوب لري؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.
۲- که چا په حج کولو وصيت وک７، وصيت به ي３ ＇ه ډول په ＄اى کي８ي؟

۳- د کوچني وصيت ول３ صحيح نه دى؟
۴- اقاربو )ن８ديکانو( ته په وصيت ک３ کوم کسان داخلي８ي؟

۵- د )اوالدونو( او )وارثانو( په نامه وصيت کول په خپلو ک３ ＇ه توپير لري؟
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اوه ＇لوي＋تم لوست

د ميراث حکمونه )١(

له اسالم ＇خه وړاندې ميراث يوازې هغه چا ته ورکول ک５ده چ３ جگ７ه ي３ کوالی شوه، له 
همدې کبله ＊％３ او کوچنيان له ميراث ＇خه ب３ برخ３ وو. اسالمي شريعت خپلوي او اړتيا 
د ميراث اخيستلو بنس وگر＄ول او ＊％و او کوچنيانو ته ي３ د ميراث حق ورک７. نارينه و ته 
ي３ ＄که زياته برخه و！اکله چ３ د کوچنيانو او ＊％و د نفق３ لگ＋تونه ورپه غاړه دي. په راروانو 

＇و لوستونو ک３ به د ميراث حکمونه ولولو. 
د مدارسو په نصاب ک３ د ميراث د علم لپاره ＄ان／７ی مضمون مقرر دی، نو دلته يوازې د 
په  په تفصيل سره د ميراث  به  بيان راغلی، د ميراث علم  تو－ه  په  قدوري د متن د خدمت 

مضمون ک３ لوستل کي８ي. 
� èbßá�=Æ�( àHßáÙ=ßÆ�( ß̧ ß« ßi� áÁåCßÆ� åÀáE å×=� àÀáE=ßÆ�( àÀáE å×=�6ãÌßf ánß¢� å¹> ßQëf¶=� áÀåº� á¼åÃåNÈåeáÇßI�Îß· ß¢� à¤ ß»áàá�=�$-%

�* àTáÆçh¶=ßÆ�(åÍ ß»á£ë¿¶=� ß�áÇßºßÆ�( ë¼ß£á¶=� àÀáE=ßÆ�( è¼ß£á¶=ßÆ( å̀ ßáÙ=� àÀáE=ßÆ�( à̀ ßáÙ=ßÆ�( ßØ ß¢� áÁåCßÆ� åHßáÙ=�ÇàEß?
�( àK á]àáÙ=ßÆ �(àÌ çbßá�=ßÆ �(è½àáÙ=ßÆ �( ßKß·á« ßi � áÁåCßÆ � åÀáE å×= �àÍß¿áE= ßÆ �(àÍß¿áE å×= �6 ã¤áF ßi � åP>ß¾åáÝ= � áÀåºßÆ �$.%

*åÍ ß»á£ë¿¶=�àÌ ß×áÇßºßÆ�(àÍ ßQáÆçh¶=ßÆ
�*å á�ßJç·åá�=� à̧ áÂß?ßÆ�( èbßIáfàá�=ßÆ�( å¹ÇàJá̄ßá�=� áÀåº� à̧ åI>ß̄á¶= ßÆ�( àµÇà· á»ßá�=�6ãÍß£ßEáeß?� àPåfßÈ� ß×ßÆ�$/%

�( åÁ>ßNà·èN¶= ßÆ�( àÀ à»èN¶=ßÆ�( à¤àEèf¶=ßÆ�( à¬ árë¿¶=�6ãÍçJ åi� ß�>ß£ßI�åç�=� åH>ßJå²� å��àÌßaÆ àbáßá�=� àzÆàfà«á¶=ßÆ�$0%
�* àlàb èj¶=ßÆ�( àOà·èN¶= ßÆ

� åHßáÚå¶� àK á]àáÙ=ßÆ�( åGá· èr¶=�àÍß¿áE=� áÀ à³ßI�áß��=ßcC� åÀáE å×=�àÍß¿áE= ßÆ�(àÍß¿áE å×=�6æÍ ßjáß�� àzáfßª� à¬ árë¿¶>ßª�$1%
� áÀ à³ßÈ �áß� �=ßcC � àTáÆçh¶=ßÆ �(> ßÂÇ à]ß? � ß×ßÆ �ú½à? ßÆ � æHßåÙ� ãK á]à? � áÀ à³ßI �áß� �=ßcC � åHßáÚå¶ � àK á]àáÙ=ßÆ �(ë½àáÚå¶ßÆ

�* æÀáE=� àbß¶ßÆ� ß×ßÆ�ãbß¶ßÆ� åKëÉ ß»á·å¶
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� ãbß¶ßÆ� åKëÉ ß»á·å¶� áÀ à³ßÈ�áß��=ßcC� åL> ßQáÆçh·å¶ßÆ�( åÀáE å×=�åbß¶ßÆ�áÆß?� åbß¶ßÇá¶=� ß¤ßº� åTáÆçh·å¶� ãzáfßª�6 à¤àEèf¶=ßÆ�$2%
�* æÀáE=� àbß¶ßÆ� ß×ßÆ

�* åÀáE å×=�åbß¶ßÆ�áÆß?� åbß¶ßÇá¶=� ß¤ßº� åL> ßQáÆçh·å¶�6 àÀ à»èN¶=ßÆ�$3%
�* ßTáÆçh¶=� ç×C� à¬ árë¿¶=�àÄ àuáfßª� áÀçå��= âb å¢> ßrßª�å á�ß¿áM=� ȩ̈ à³å¶�6 åÁ>ßNà·èN¶= ßÆ�$4%

�( åL=ßÇ ß]ßáÙ=ßÆ�åÌßÇ á]åáÝ=� áÀåº� åÁ>ß¿áM=� ß×ßÆ� æÀáE=� àbß¶ßÆ� ß×ßÆ�ãbß¶ßÆ� åKëÉ ß»á·å¶� áÀ à³ßÈ�áß��=ßcC�(ë½àáÚå¶�6 àOà·èN¶=ßÆ�$5%
� àOà·àM�> ßÃß·ßª�( åÁ=ßÇßEß? ßÆ�ãÍ ßQáÆßg�áÆß?� åÁ=ßÇßEß? ßÆ� ãTáÆßg�6> ß» àÂßÆ�( ßÊå̄ßE�>ßº� àOà·àM�å á�ßJ¶Bjº� å��>ßß�� àzåfá«ßÈßÆ
� á¼ àÂàeÇ à²àc�(ë½àáÙ=�åbß¶ßÆ� áÀåº�= âb å¢> ßrßª�å á�ß¿áM=� ȩ̈ à³å¶�ßÇ àÂßÆ�(åÍ ßQáÆçh¶=ßÆ� åTáÆçh¶=� åzáfßª�ßbá£ßE� ßÊå̄ßE�>ßº

�*ãÐ=ßÇ ßi�åÄÉåª� á¼ àÃàM>ß¾åC ßÆ
�ë½àáÚå¶�ßÇ àÂßÆ�( åÀáE å×=�åbß¶ßÆ�áÆß?� åbß¶ßÇá¶=� ß¤ßº� åÀáÈßÇßEßáÙ=� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à³å¶�6æÍß£áF ßi� àzáfßª� àlàb èj¶=ßÆ�$-,%
�( åGá· èr¶=� åKá¿åE� ß¤ßº� åÀáE å×=� åL>ß¿ßFå¶ßÆ�( åÀáE å×=�åbß¶ßÆ�áÆß?� åbß¶ßÇá¶=� ß¤ßº�ëb ßRá·å¶ßÆ�( åL=ßÇ ß]ßáÙ=ßÆ�åÌßÇ á]åáÝ=� ß¤ßº

* åL=çb ßRá·å¶ßÆ�(ë½àáÙ=�åbß¶ßÆ� áÀåº�åb åU=ßÇá·å¶ßÆ�(ë½àáÙ=ßÆ� åHßáÚå¶� åL=ßÇ ß]ßáÙ=� ß¤ßº� åHßáÚå¶� åL=ßÇ ß]ßáÚå¶ßÆ
�* åHßáÙ>åE� àL=ßÇ ß]ßáÙ=ßÆ�àÌßÇ á]åáÝ=ßÆ�èbßá�=ßÆ�ë½àáÙ>åE� àL=çbßá�=� à�à̄ ájßIßÆ�$--%

��* ëbßá�=ßÆ�( åHßáÙ=ßÆ�( åÀáE å×=�åbß¶ßÆßÆ�( åbß¶ßÇá¶>åE�6æÍß£ßEáeß?� åb ßUß@åE�ë½àáÙ=� àbß¶ßÆ� à�à̄ ájßÈßÆ�$-.%
� çÀåÃåÑ=ßgåDåE�áÆß?� çÀ àÃß£ßº� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C� åÀáE å×=� àL>ß¿ßE� áK ßìß̄ ßi�å á�ßNà·èN¶=� àL>ß¿ßFá¶=� ß̧ ß» á³ßJ ái=�=ßcåC ßÆ�$-/%

* çÀ àÃàF ërà£ßÉßª� æÀáE=� àÀáE=� çÀ àÃá¿åº� ß̧ ß« áiß?�áÆß?
� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C� åHßáÚå¶� àL=ßÇ ß]ßáÙ=� ß�ß̄ ßi�å á�ßNà·èN¶=�ë½àáÙ=ßÆ� åHßáÚå¶� àL=ßÇ ß]ßáÙ=� ß̧ ß» á³ßJ ái=�=ßcåC ßÆ�$-0%

* çÀ àÃàF ërà£ßÉßª� çÀàß�� ã̀ ß?� çÀ àÃß£ßº

ژباړه
)۱( هغه نارينه چ３ په ميراث اخيستلو ي３ اجماع ده، لس دي: زوی، د زوی زوی که ＇ه هم 
＊کته وي، پالر، نيکه يعن３ د پالر پالر که ＇ه هم پورته وي، ورور، وراره، تره، د تره زوی، 

أزادوونکی بادار او م７５ه.
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)۲( له ＊％و ＇خه )چ３ په ميراث اخيستلو ي３ اجماع ده( اوه دي: لور، د زوی لور که ＇ه هم 
＊کته وي، مور، نيا، خور، ماندينه او أزادوونک３ باداره.

)۳( ＇لور کسان ميراث نشي وړالی: مريی، قاتل له مقتول ＇خه، مرتد او د دوو )مختلفو( 
ملتونو پيروان.

)۴( د اهلل پاک په کتاب ک３ ！اکل شوې برخ３ شپ８ دي: نصف )نيمه(، ربع )＇لورمه(، ثمن 
)اتمه(، ثلثان )له دريو دوه برخ３(، ثلث )در４مه( او سدس )شپ８مه(.

)۵( نصف )نيمه( د پن％و کسانو برخه کي８ي: د لور، د زوی د لور کله چ３ د م７ي خپله لور 
نه وي، سکه خور، د پالر له لوري خور کله چ３ سکه خور نه وي او نه )د پلرن９ خور( خپل 

ورور وي، او م７５ه چ３ کله د م７ي زوی او لمسی نه وي.
)۶( ربع )＇لورمه( د م７５ه برخه ده چ３ )د م７ي( اوالد يا د اوالد اوالد وي، او د ماندينو )برخه( 

ده کله چ３ م７ی اوالد يا د اوالد اوالد ونه لري.
)۷( ثمن )اتمه( د ماندينو )برخه( ده کله چ３ م７ی اوالد يا د اوالد اوالد ولري.

)۸( ثلثان )له دريو دوه برخ３( له م７５ه پرته د ！ولو هغو دوو يا زياتو کسانو برخه ده چ３ )يوازې 
والي په حال ک３( نصف )نيم( وړي.

)۹( ثلث )در４مه( د مور )برخه( ده کله چ３ د م７ي اوالد يا د زوی اوالد نه وي، او هم له ورو１و 
او خويندو ＇خه دوه تنه نه وي. په دوو مسآلو ک３ )مور ته( د پات３ مال ثلث ورکول کي８ي او 
هغه دا صورت دي: م７５ه د مور او پالر سره. ماندينه د مور او پالر سره. )په دې صورتونو ک３( 
ورته د م７５ه او ماندين３ له ميراث اخيستلو وروسته د پات３ مال ثلث ورکول کي８ي. ثلث د مورني 
ورو１و او خويندو برخه هم ده چ３ دوه او يا له دوو زيات وي، نارينه او ＊％ينه ي３ په برخو ک３ 

سره برابر دي.
)۱۰( سدس )شپ８مه( د اوو کسانو برخه ده: د مور او د پالر هر يوه برخه ده چ３ م７ی اوالد يا 
د زوی اوالد ولري. د مور برخه ده د ورو１و او خويندو سره. د نيکه برخه ده د م７ي د اوالد يا 
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د زوی اوالد  سره. د زوی د لور برخه ده د م７ي له لور سره. د پلرنيو خويندو برخه ده د سکه 
خويندو سره. د يو مورني ورور يا خور برخه ده او د نياگانو برخه ده.

)۱۱( نياگان３ په مور او نيکه ساقطي８ي، ورو１ه او خويندې په پالر سره.
)۱۲( مورني اوالد په دې ＇لورو کسانو ساقطي８ي: په زوی، د زوی په زوی، په پالر او نيکه 

سره.
ثلثه( خپل ک７ي، د زوی لورگان３ ساقطي８ي مگر دا چ３  ثلثان )دوه  )۱۳( کله چ３ لورگان３ 
د هغوی سره يا د هغوی په موازي او يا هم د هغوی ＇خه ＊کته د زوی زوی وي، نو دوی 

ورباندې عصبه گر＄ي.
)۱۴( کله چ３ سکه خويندې ثلثان )دوه ثلثه( پوره خپل ک７ي، پلرن９ خويندې ساقطي８ي، مگر 

دا چ３ د هغوی سره خپل ورور وي نو دوی ورباندې عصبه گر＄ي.

شرحه
د ميراث تعريف: ميراث د ژب３ له مخ３ پاته شون３ مال ته واي３، د م７ي متروکه هم له هغه 

＇خه پاته شوی مال او ميراث دی.
په اصطالح ک３ د ميراث علم هغه شرعي اصول او د محاسبوي قواعد دي چ３ د هغو په 

وسيله د ميت )م７ي( له متروك３ ＇خه د هر وارث حقوق پيژندل كي８ي.  
نارينه او ＊％ينه وارثان: هغه نارينه چ３ د ذوی الفروضو يا عصبه و په توگه له م７ي ＇خه په 

اتفاقي توگه ميراث اخلي لس دي چ３ په متن ک３ رو＊انه شوي.
په متن ک３ له )وإن سفل( ＇خه مقصد د لمسي، ک７وسي او نورو ＊کته لمسو اوالد دی.

له )مولی النعمة( ＇خه مقصد د مريي أزادوونکی بادار دی. د ب５لگ３ په ډول ＇وک خپل مريی 
أزاد ک７ي، وروسته مريی مال وگ＂ي او م７ شي خو ＇وک وارث ونه لري. په دې صورت ک３ د 

ده مال د هغه بادار کي８ي چ３ دی ي３ له مرييتوب ＇خه أزاد ک７ی.
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هغه کسان چ３ د ميراث اخيستلو حق نه لري: له ميراث ＇خه د ب３ برخ３ کيدو الملونه د 

ميراث د موانعو په نامه هم يادي８ي. نو هغه ＇وک چ３ د م７ي ＇خه ميراث نشي وړالی الندې 
＇لور ډوله کسان دي.

١- مريی: مريي د ميراث ＇خه بی برخ３ دی ＄که ميراث د ملکيت الس ته راوړل دي او 

مريی د مالک گر＄５دلو اهليت نه لري.
٢- قاتل له مقتول ＇خه: دی م５راث نشي وړالی. دليل ي３ د پيغمبر )عليه الصلوة و السالم( 

دا حديث دی چ３ ترمذي روايت ک７ی: اليرث القاتل شيئا. ژباړه: قاتل )له مقتول ＇خه( هي＆ 
شی په ميراث نشي وړالی. له قتل ＇خه مقصد هغه قتلونه دي چ３ پر قاتل قصاص يا کفاره 

الزموي.
٣- مرتد: هغه مسلمان چ３ له اسالم ＇خه گر＄ي له هيچا ＇خه ميراث نشي وړالی، ＄که 

چ３ هغه هي＆ ملت نلري.
٤- د مختلفو ملتونو پيروان: دوی هم يو له بل ＇خه ميراث نشي وړالی. يعنی مسلمان له 

کافر او کافر له مسلمان ＇خه ميراث نشي وړالی. د ابوداود په روايت ک３ راغلي چ３ رسول 
اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( فرمايي: الَ يَتََواَرُث آَْهُل ِملَّتَْيِن َشتَّى.)۱( ژباړه: د دوو ب５الب５لو ملتونو 

پيروان يو له بل ＇خه ميراث نشي وړالی.
برخ３ او د هغ３ وارثان: په قرأن کريم ک３ د وارثانو لپاره شپ８ برخ３ يادې شوې چ３ مختلف 

وارثان ي３ په ب５الب５لو حاالتو ک３ اخلي. په متن ک３ ！ول３ برخ３ رو＊انه شوي، دا هم رو＊انه 
شوې چ３ يادې شوې برخ３ په کومو حاالتوک３ چا ته رسي８ي.

حجب: حجب په لغت ک３ منع ته وايي او په اصطالح ک３ د بل چا له امله د ！ول يا ＄ين３ 

ميراث ＇خه محروم５دل حجب بلل کي８ي.
حجب په دوه ډوله دی: يو هغه چ３ وارث له ！ول ميراث ＇خه محروموي او د حجب 

حرمان په نامه يادي８ي، دويم حجب نقصان دی، دا هغه حجب دی چ３ وارث له ＄ين３ ميراث 

۱. سنن ابو داود ۳- ۸۵ باب هل يرث المسلم الکافر دا حديث الباني صحيح شميرلی.
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＇خه محروموي، يعن３ له زيات３ برخ３ ＇خه ي３ کم３ برخ３ ته را＊کته کوي.
په متن ک３ هغه صورتونه بيان شوي چ３ يو وارث بل وارث له ميراث اخيستلو ＇خه په بشپ７ه 

توگه منع کوي او حجب راولي.

زده کوونکي دې پخپلو ک３ د ميراث يو ل７ صورتونه په ！ولگي ک３ تمثيل ک７ي.

۱- ميراث لغتا او اصطالحا تعريف ک７ئ.
۲- هغه لس نارينه وارثان په گوته ک７ئ چ３ په ميراث اخيستلو ي３ اجماع ده.

۳- د ميراث موانع بيان ک７ئ.
۴ په قرأن کريم ک３ ！اکل شوې برخ３ ＇و دی هغه په گوته ک７ئ.

۵- حجب تعريف ک７ئ.
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اته ＇لوي＋تم لوست

د ميراث حکمونه )٢(
د عصباتو او رد بيان

د م７ي وارثان د ميراث په اخيستلو ک３ سره يو شان نه دي، بلک３ لرې او ن８دې خپلوان د ميراث 
په اخيستلو ک３ سره توپير لري. عصبات هغه وارثان دي چ３ له ذوالفروضو وروسته ميراث 
اخلي. او که ذوی الفروض نه دی نو ！ول ميراث اخلي په دې لوست ک３ به د عصباتو او رد 

حکمونه تشر４ح شي.
�¼ áÂßÆ�ëbßá�=�Çà¿ßE� ç¼àM�àÌßÇ á]åáÝ=� ç¼àM� èbßá�=� ç¼àM� àHßáÙ=� ç¼àM� á¼ àÂÇà¿ßE� ç¼àM� ßÁÇà¿ßFá¶=� åL>ßF ßrß£á¶=� àHßfá®ß?ßÆ�$-%

�* ëbßá�=� æHß?�Çà¿ßE� ç¼àM�à½> ß» á¢ßáÙ=
*ë½àáÙ=ßÆ� åHßáÚå¶� ßÁ>ß²� áÀßº� á¼ àÂ ß×áÆß@ßª�(æÌ ßb åU=ßÆ�æÍ ßQßeßa� å�� æÁ>ßMåe=ßÆ�ÏßÇßJ ái=�=ßcåC ßÆ�$.%

� áÀßºßÆ�(å á�ßÉßNá¾àáÙ=� ë  ßU� à̧ áNåº�åfß²çd·å¶ � á¼åÃåI=ßÇ ß]ß? � ßÁÇàå�>ß̄ àÈ �àÌßÇ á]åáÝ=ßÆ� åÀáE å×=� àÀáE=ßÆ� àÀáE å×=ßÆ�$/%
* á¼åÃåM>ß¾C� ßÁÆàa� åP=ß�åá�>åE� á¼ àÂàeÇ à²àc�àaåfß«á¿ßÈ� åL>ßF ßrß£á¶=� áÀåº� á¼ àÂ=ßb ß¢

� àHßfá®ßáÙ=� ç¼àM�( à°åJá£àá�= � ß�áÇßá�= �ßÇ àÂ�àÍßF ßrß£á¶>ßª �( åG ßjç¿¶= � áÀåº�ãÍßF ßrß¢� åKëÉ ß»á·å¶� áÀ à³ßÈ�áß��=ßcåC ßÆ�$0%
�* ß�áÇßá�=�åÍßF ßrß¢� áÀåº� àHßfá®ßáÙ>ßª

� åG áRßá�=� àH>ßE�$1%
* åÀáÈßÇ ß]ß@åE�áÆß?� åÀáE å×=�åbß¶ßÆ�áÆß?� åbß¶ßÇá¶>åE� ålàb èj¶=� ß�C� åOà·èN¶=� áÀåº�è½àáÙ=� àG ßRáà�ßÆ�$2%

�(å á�ßÉßNá¾àáÙ= � ë  ßU � à̧ áNåº �åfß²çd·å¶ � á¼åÃåI=ßÇ ß]ß?ßÆ � åÀáE å×= � å�ßFå¶ � åL>ß¿ßFá¶= � åzáfßª � áÀ ß¢ � à̧ åu>ß«á¶=ßÆ �$3%
� à̧ áNåº�åfß²çd·å¶� åHßáÙ=� áÀåº� åL=ßÇ ß]ßáÙ=ßÆ�åÌßÇ á]åáÞå¶�ë½àáÙ=ßÆ� åHßáÙ=� áÀåº�å á�ßJ á]àáÙ=� åzáfßª� áÀ ß¢� à̧ åu>ß«á¶=ßÆ

*å á�ßÉßNá¾àáÙ=� ë  ßU
� á¼åÃåI=ßÇ ß]ß?ßÆ� åÀáE å×=� å�ßFå¶�Êå®>ßFá¶= ßÆ� à¬ árë¿¶=� åKá¿åFá·å·ßª� æÀáE=� å�ßEßÆ� æÀáE=� åL>ß¿ßEßÆ�>âJá¿åE� ßµßfßI�=ßcåC ßÆ�$4%
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*å á�ßÉßNá¾àáÙ=� ë  ßU� à̧ áNåº�åfß²çd·å¶
�* åÁ>ß« árå¾�> ß» àÃß¿áÉßE�Êå®>ßFá¶= ßÆ� àlàb èj¶=�ë½àáÙ=� áÀåº� å̀ ßáÚå·ßª�ú½àåÙ� ã̀ ß?�> ß» àÂ àb ßUß?� ú¼ ß¢�áß�áE=� ßµßfßI� áÀßºßÆ�$5%
� åTáÆçh·å·ßª�ú½à? ßÆ� æHß?� áÀåº�âÌßÇ á]åCßÆ�ú½à?� áÀåº�âÌßÇ á]åCßÆ�>éºà?ßÆ�> âQáÆßg�àÌß?áfßá�=� ßµàá�ßI� áÁß?�àÍß²ëf ßnàá�=ßÆ�$-,%

�� *ë½àáÙ=ßÆ� åHßáÚå¶�åÌßÇ á]åáÞå¶�ßÐ áÊ ßm� ß×ßÆ� àOà·èN¶=�ë½àáÙ=�åa ß×áÆßåÙßÆ� àlàb èj¶=�ë½àáÚå¶ßÆ� à¬ árë¿¶=

�ëaçf¶=� àH>ßE�$--%
� á¼åÃåº>ßÃ åi�åeábß̄åE� á¼åÃáÉß· ß¢�ãaÆàaáfßº�ãÍßF ßrß¢� áÀ à³ßÈ�áß��=ßcC�å½> ßÃ ëj¶=�ËåÆßc� åzáfßª� áÀ ß¢� à̧ åu>ß«á¶=ßÆ�$-.%

�*å á� ßQáÆçh¶=�Îß· ß¢� ç×C
� àPåfßÈ� ß×ßÆ�*àÄà· áÂß?�åÄåE� àPße=ßÇßJßÈ�ãÌ ßb åU=ßÆ�ãÍç·åº�àÄè· à²� àfá« à³á¶=ßÆ�( å¹ÇàJá̄ßá�=� áÀåº� à̧ åI>ß̄á¶=� àPåfßÈ� ß×ßÆ�$-/%
� å¹> ßU� å��àÄßF ßjßJá²=�>ßºßÆ�ß�å»å· ájàá�=� áÀåº�åÄåJßMßeßÇå¶�ëbßIáfàá�=� à¹>ßºßÆ�( ß¼å· ájàá�=� àfåª> ß³á¶=� ß×ßÆ�ßfåª> ß³á¶=� à¼å· ájàá�=

�*ãÐáß��åÄåIçaåe
� ȩ̈ à²� à¹> ß»ßª� â×çÆß?� á¼ àÃá¿åº� ßL>ßº� áÀßº� á¼ß·á£àÈ�áß�ßÆ� ã�åÑ> ßU� á¼åÃáÉß· ß¢� ß�ß̄ ßi�áÆß?�ãÍ ß¢>ßß�� ß±åf ß¦�=ßcåC ßÆ�$-0%

�*åÄåJßMßeßÆ� áÀåº�åÐ>ßÉ áUßáÚå¶� á¼ àÃá¿åº�æb åU=ßÆ
�(åf ß]Û=� ß¤ßº�>» àÂ àb ßU?� ßPåeßÆ�å á� ßr á̂ ßm� å��>ßJß®çfß«ßI�áÇß¶� åÁ>ßJßE=ßfß®� ëÊ åiÇàßá�=� å�� ß¤ ß»ßJ áQ=�=ßcåC ßÆ�$-1%

�*> ß» àÃá¿åº�æÌ ßb åU=ßÆ� ȩ̈ à³åE� ßPåeßÆ
* á¼åÃå¿Èåa� å��>ßÃß¾Çè· åVßJ ájßÈ� å�ç¶=�åÌ ßb åi>ß«á¶=�åÍ ßV å³á¾ßáÙ>åE� èÊ åiÇàßá�=� àPåfßÈ� ß×ßÆ�$-2%

�* åL>ßÃçºàáÙ=� áÀåº�åÍß¿ ß¢ ßØàá�=� åbß¶ßÆßÆ�>ß¾ëh¶=� åbß¶ßÆ�àÍßF ßrß¢ßÆ�$-3%
�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� å¹áÇß®� å��àÄàIß?ßfáº=� ß¤ ßvßI�ÎçJ ßU�àÄà¶>ßº� ß¬å® àÆ� âØáß�� ßµßfßIßÆ� ßL>ßº� áÀßºßÆ�$-4%

� á¼ àÃàå�>ß̄ àÈ� ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÌßÇ á]åáÝ=� áÀåº� å¹>ßá�>åE� ß�áÆß?� èbßá�=ßÆ�$-5%
* åOà·èN¶=� áÀåº�àÍßß�>ß̄àá�=�àÄ ßrå̄á¿àI� áÁß?� ç×C

�(ë½àáÙ=� æHß?�è½à?� àPåfßI� ß×ßÆ�(àÄçºà?� èbßá�=� àG àRáß�ßÆ�( çÀåÃåEßfá®ßåÙ� àlàb èj¶>ßª� àL=çbßá�=� ß¤ ß»ßJ áQ=�=ßcåC ßÆ�$.,%
*> ßÃçºà?� àG àRáß��æÌ çb ßQ� ȩ̀ à²ßÆ
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ژباړه
)۱( په عصبه  ک３ تر ！ولو ن８دې زامن دي، بيا د هغوی زامن، بيا پالر، بيا نيکه، بيا ورو１ه، بيا 

د نيکه زامن يعن３ ترونه، بيا د پالر د نيکه زامن.
)۲( که دوه وارثان م７ي ته په يوه درجه ک３ وي، لوم７يتوب د هغه دی چ３ د پالر او مور دواړو 

له خوا وي. 
)۳( زوی، د زوی زوی او د ورونو)د مال(  ويش به له خويندو سره داس３ کي８ي چ３ نارينه ته 
به د دوو ＊％و په اندازه برخه ورکول کي８ي. له دوی پرته د نورو عصباتو يوازې س７ي ميراث 

اخلي نه ＊３％. 
)۴( که م７ي نسبي عصبه نه درلودل، أزادوونکی بادار ي３ عصبه دی او بيا ي３ د بادار هغه عصبه 

دي چ３ د عصوبت په درجه ک３ بادار ته ن８دې دی.
)٥( د حجب باب:

)۶( مور په اوالد، د زوی په اوالد او په دوو ورو１و سره له ثلث ＇خه سدس ته حجب کي８ي.
)۷( له لورگانو ＇خه زيات شوی ميراث د زوی د زامنو او د هغه د خويندو دی )داس３ چ３( 
نر ته د دوو ＊％و برخه ده، له سکنيو دوو خويندو ＇خه زيات شوی ميراث د پلرنيو خويندو 

او ورو１و دی نر ته د دوو ＊％و برابره برخه ده.
)۸( که له م７ي يوه لور، د زوی لورگان３ او د زوی زامن پا ت３ شول، لور ته ي３ نصف )نيمه( 
او پات３ ميراث د زوی د زوی او د هغه د خويندو ترمن＃ ويشل کي８ي چ３ نر ته د دوو ＊％و 

برابره برخه ده.
)۹( که م７ي دوه د تره زامن پر４＋ودل چ３ يو ي３ )د م７ي( مورنی ورور هم کيده، مورني ورور 

ته سدس دی او پات３ د دواړو ترمن＃ نيمايي دی.
)۱۰( د ُمَشرِّك３ )په نامه د مشهورې مسئل３ صورت( دا دی چ３ )م７ه( ＊％ه م７５ه، مور، مورني 
ورونه او سکني ورو１ه پر８４دي، م７５ه لره نصف )نيم( کي８ي، مور لپاره سدس کي８ي، مورنيو 
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ورو１و لپاره ثلث کي８ي او سکنيو  ورو１و لره هي＆ شي نه کي８ي.
)١١( د رد باب 

)۱۲( د ذوی الفروضو ＇خه پات３ مال چ３ عصبه موجود نه وي ب５رته هغوی ته د هغوی د برخو 
په اندازه رد کي８ي، مگر ＊％３ او م７５ه ته نه رد کي８ي.

اوله کفر سره  سره  له مقتول ＇خه  ميراث نشي وړالی، کفر ！ول يو ملت دی  )۱۳( قاتل 
)کافران( يو له بل ＇خه ميراث وړالی شي، مسلمان له کافر او کافر له مسلمان ＇خه ميراث 
نشي وړالی، د مرتد مال د هغه د مسلمانو وارثانو دی، هغه مال چ３ د ردت په حال ک３ ي３ 

گ＂لی فئ دی.
)۱۴( که يوه ډله په اوبو ک３ ډوبه شوه يا ورباندې د４وال راپر４وت او دا ＇رگنده نشوه چ３ کوم يو 

مخک３ م７ شو، د دوی د هر يو مال د دوی د وارثانو کي８ي.
)۱۵( که په مجوسي ک３ دوه داس３ خپلوۍ راجمع شي چ３ که په دوو ب５الب５لو کسانو ک３ وي 

يو له بل ＇خه ورباندې ميراث وړالی شي، )مجوسي( د دواړو خپلويو ميراث اخلي.
)۱۶( مجوسيان په هغو فاسدو نکاحگانو چ３ هغوی ي３ په خپل دين ک３ روا بولي، ميراث 

نشي وړالی.
)۱۷( له زنا او مالعن３ ＇خه د پيدا شويو کسانو عصبه د هغوی د مور له خوا دي.

)۱۸( که ＇وک م７ شي او حمل )د وارث په توگه( پر８４دي، د امام ابوحنيفه په نظر به ي３ مال 
ترهغ３ نه ويشل کي８ي ＇و چ３ ＊％ه اوالد ونه زي８وي.

)۱۹( د امام ابوحنيفه په نظر نيکه له ورو１و ＇خه په ميراث ک３ لوم７يتوب لري. امام ابويوسف 
او امام محمد ويلي: دواړه به )په خپلو من％ونو ک３( مقاسمه کوي، مگر دا چ３ په مقاسمه سره 

د نيکه برخه له ثلث ＇خه  کمه شي.
)۲۰( که گ３２ نياگان３ پات３ شي، تر ！ولو ن８دې ته ي３ سدس کي８ي. نيکه خپله مور حجب کوي 

)ساقطوي(، د مور د پالر مور ميراث نشي وړالی، هره نيا خپله مور حجب کوي.
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شرحه
د عصبه تعريف: عصبه هغه خپلوان دي چ３ م７ي ته ي３ د پالر له لوري نسبت ک８５ي او له ذوی 

الفروضو ＇خه پات３ مال دوی ته ورکول ک８５ي.
عصبه او د هغوی ترتيب په متن ک３ بيان شوی. د يادو شويو کسانو د عصبه ک５دو مقصد دا 
دی چ３ يوازې همدوی د عصبه ک５دو وړتيا لري، له دوی پرته بل ＇وک عصبه ک５دای نشي، 
د متن مقصد دا نه دی چ３ دوی به تل عصبه وي، بلک３ ک５دای شي په ＄ينو حاالتو ک３ پورته 

کسان ذوی الفروض وي.
که د م７ي سکنی ورور )هغه چ３ د مور او پالر دواړو ＇خه ي３ وي( او ناسکه ورور )هغه چ３ 
يوازې له پالر ＇خه  ي３ وي او مور ي３ جال وي( پات３ شي، په دې صورت ک３ که ＇ه هم دواړه 
عصبه دي، خو د ميراث حق د هغه ورور کي８ي چ３ د م７ي سره په پالر او مور دواړو ک３ 
شريک وي. په همدې ترتيب نور عصبه هم چ３ د خپلوۍ په درجه ک３ له نورو وروسته وي، 

په ن８دې عصبه  سره ساقطي８ي.
په عصبه و ک３ يوازې زوی، د زوی زوی او ورو１و خويندې له خپلو ورو１و سره عصبه گر＄ي 
و  نورو عصبه  د  پرته  له دوی  برابره ورکول کي８ي.  ته د ＊％３ دوه  نر  تر من＃  او مال د دوی 
خويندې، لکه د ورو１و او نيکونو اوالده، د وريرونو او د ترونو د زامنو  خويندې له خپلو ورو１و 
سره عصبه نه گر＄ي، بلک３ يوا＄３ نر ي３ عصبه دي او ＊％３ )د دوی خويندې( د ميراث 

مستحق３ نه دي.
حجب: په ت５ر لوست ک３  مو حجب تعريف ک７ او د حجب د دوو ډولونو )حجب حرمان 

او حجب نقصان( ＇خه مو د حجب حرمان صورتونه بيان ک７ل. په دې لوست ک３ د حجب 
نقصان صورت بيان شوی چ３ په دې ډول دی:

که د م７ی زوی، د زوی زوی او ورو１ه نه وي، مور ثلث اخلي، خو که له يادو کسانو ＇خه يو 
هم موجود وي د مور برخه له ثلث ＇خه سدس ته را＊کته کي８ي چ３ دې ته حجب نقصان 
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وايي.
د عصبه و د ميراث مثالونه: ويلي مو وو چ３ عصبه له ذوی الفروضو ＇خه پات３ ！ول مال، 

اخلي او نارينه او ＊％ينه ي３ په خپلو من％ونو ک３ )نارينه ته د ＊％３ دوه برابره( تر قاعدې الندې 
ويشي. په همدې بنس که له م７ي ＇خه دوه لورگان３، دوه د زوی لورگان３ او يو د زوی زوی 
پات３ شي، د م７ي لورگان３ د مال ثلثان دوه پر درې برخ３ اخلي، پات３ يو ثلث د زوی د لورگانو 

او د زوی د زوی ترمن＃ و４شل کي８ي.
په دې  ده مورنی ورور هم و،  د  ي３  يو  پر４＋ودل چ３  وارثان  زامن  تره  د  که م７ي دوه داس３ 
صورت ک３ مورنی ورور د ذوالفرض په توگه چ３ په قرأن کريم ک３ ورته برخه ！اکل شوې، 
سدس اخلي. پات３ مال چ３ پن％ه سدسه کي８ي د دواړو تر من＃ د عصوبت په بنس نيم په 

نيمه و４شل کي８ي.
په متن ک３ د مشرکة په نامه چ３ کومه مسئله راغل３، په هغ３ ک３ م７５ه، مور او مورني ورو１ه 

！ول مال اخلي او سکه ورو１و ته چ３ عصبه دي ＇ه نه پات３ کي８ي. 
رد: رد په لغت ک３ رجوع او ب５رته گر＄ولو ته وايي او په اصطالح ک３ د عصبه و د نشتوالي په 

صورت ک３ ذوي الفروضو ته د متروك３  پات３ برخه د هغوى د برخو په اندازه ورکول، رد بلل 
کي８ي.

زوجينو ته ＄که رد نشته چ３ د دوی خپلوي سببي ده او په م７ين３ سره يا له من％ه ＄ي او يا 
ضعيفه کي８ي.

د ب５لگ３ په ډول که له م７ي ＇خه م７５ه او دوه لو３１ پات３ شي، م７５ه ربع )＇لورمه برخه( او لو３１ 
ب５رته ذوي  نشته،  وارثان  نور  لپاره  مال  پات３  د  اخلي، ＇رنگه چ３  برخه(  پر درې  )دوه  ثلثان 

الفروضو ته رد کي８ي، دا چ３ م７５ه ته رد نشته پات３ برخه هم لو１و ته ورکول کي８ي.
په يو ＄ای ډوب شوي کسان: که يوه ډله خپلوان په يوه وخت په اوبو ک３ ډوب شي يا په 

داس３ توگه په يوه وخت ومري چ３ ＇رگنده نشي کوم يو مخک３ او کوم يو وروسته م７ دی، 
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په دې صورت ک３ که ＇ه هم دوی د يو بل وارثان وي، له يو بل ＇خه ميراث نشي وړالی، 
＄که معلومه نه ده چ３ کوم يو مخک３ م７ دی او کوم يو وروسته، يعن３ وارث او موّرث جوت 

او معلوم نه دی.
په دوو خپلويو ميراث: ومو ويل: که وارث د ذوالفرض او عصبه دواړو په توگه د م７ي خپل 

وي، لکه د تره زوی چ３ په عين حال ک３ مورنی ورور هم وي، په دې صورت ک３ دوه ＄ل３ 
ميراث اخلي. 

که د مجوسيانو تر من＃ د هغو نکاحگانو له امله چ３ په اسالم ک３ حرام３ دي او د محرماتو 
نکاح －２ل کي８ي، کوم３ خپلوۍ رامن％ته شي، شرعا اعتبار نه لري چ３ دا خپلوۍ د ميراث 

اخيستلو سبب نه کي８ي او دا حکم په ！ولو اهل ذمه و ک３ پلی کي８ي.
نشي  ميراث  ورو１ه  وي  موجود  نيکه  که  نظر  په  اهلل  ابوحنيفه رحمه  امام  د  ميراث:  نيکه  د 

اخيستالی، يعن３ ورو１ه په نيکه سره محرومي８ي ＄که نيکه د پالر په ＇５ر دی او په پالر سره 
ورو１ه محرومي８ي. يارانو رحمهما اهلل ويلي: چ３ د نيکه او ورو１و ترمن＃ به مقاسمه کي８ي، 
داس３ چ３ هغه به هم د ورور برابره برخه اخلي، خو که د نيکه برخه پدې صورت ک３  د ！ول 
مال له درييمی ＇خه کميده بيا به مقاسمه نه کي８ي، بلک３ در４يمه برخه به نيکه ته ورکول کي８ي 

او نور مال به د ورو１و تر مين＃ ويشل کي８ي.

زده کوونکي دې د ذوی الفروضو او عصبه و د ميراث ب５الب５ل صورتونه جوړ ک７ي او ميراث 
دې ورباندې وويشي.
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۱. عصبه تعريف ک７ئ.
۲. عصبه ＇و او کوم کوم دي؟

۳. رد تعريف او يو مثال ي３ بيان ک７ئ.
۴. په يو وخت د ډوبو شويو کسانو د ميراث حکم بيان ک７ئ.

۵. که د مورث د م７ين３ په مهال وارث حمل موجود وي، ميراث ＇ه ډول و４شل کي８ي؟
۶. أيا ورو１ه د نيکه په موجوديت ک３ د ميراث مستحق دي؟
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ژباړه
)١( د ذوی اآلرحامو باب 

)۲( که چيرې م７ي عصبه او د برخو خاوندان)ذوي الفروض( نه لرل، نو ذوی االرحام ي３ 
ميراث وړي او هغوی لس دي. ۱- د لور اوالد  ۲- دخور اوالد  ۳- وريره  ۴- د تره لور  ۵- 
ماما  ۶- د مور خور )خاله(  ۷- د مور پالر  ۸- د مور اکا  ۹- د پالر خور )ترور(  ۱۰- د 

مورني ورور زوی. او هغه ＇وک چ３ نسبت ３４ )م７ي ته( د دوی په واسطه کي８ي. 
)۳( په دوی ک３ غوره د ميراث په اخيستلو سره هغه ＇وک دی چ３ د م７ي له اوالد ＇خه وي، 
بيا ورپس３ د پالر او مور اوالد او يا له دوی ＇خه د يوو اوالد، چ３ دوی د ورو１و لور－ان３، او 
د خويندو اوالدونه دي. بيا د نيا او نيکه اوالد، يا له دوی ＇خه د يوو اوالد،چ３ دوی ماما －ان 

او د مور خور－ان３ )خاله －ان３( او تروريان３ )عمه －ان３( دي.
 )۴( کله چ３ دوه وارثان م７ي ته په يوه درجه ک３ وي لوم７يتوب د هغه دی چ３ م７ی ته ي３ 

نسبت په وارث کي８ي. او په دوی ک３ ن８دې له ليرې ＇خه غوره او مقدم دی.
)۵( د مور پالر، له وراره او خور３４ ＇خه غوره او وړاندې دی، أزاد ک７ای شوی )معتَق( د 
سهمونو د خاوندانو ＇خه د زيات شوی )مال( حقدار دی، کله چ３ له ده ＇خه پرته بل عصبه 

نه وي، او َمولَی المواالت ميراث وړي. 
)٦( د ميراث د ويش باب 

)۷( کله چ３ په مسآله ک３ نيمايي، او نيمايي، يا نيمايي او ＇ه چ３ پات３ وو، نو اصل يي له 
دوو ＇خه دی.

)۸( خو کله چ３ په مسآله ک３ دريمه او ＇ه چ３ پات３ وو او يا دوه پر درې او له هغو ＇خه ＇ه 
چ３ پات３ وو، نو اصل يي له دريو ＇خه دی.

)۹( او کله چ３ ＇لورمه او ＇ه چ３ پات３ وو او يا ＇لورمه او نيمايي وه، نو اصل ي３ له ＇لورو 
＇خه دی.



٣٢٢

)۱۰( اوکه چيرته پک３ اتمه او ＇ه چ３ پات３ وو او يا اتمه او نيمايي او مابقی وو، نو اصل ي３ 
له اتو ＇خه دی.

شرحه:
 کله چ３ يو ＇وک م７ شي په داس３ حال ک３ چ３ نه عصبه لري او نه د سهم خاوندان، نو په دې 
�á=Çà¶áÆà?ßÆ% :صورت ک３ ميراث ذوي االرحام اخلي. د دې اساس دا قرأني نص دی چ３ فرمايي

�=�åä$ )االحزاب: ۶(  åH>ßJå²� å�� æxá£ßFåE� ß�áÆß?� á¼ àÃ àvá£ßE�å½> ßUáeßÙ=
ژباړه: د اهلل تعالی د کتاب له مخ３ ＄ين３ خپلوان د ＄ينو نورو نه د ميراث زيات حقداره دي. نو 

معلومه شوه چ３ خپلوان د ميراث په اخيستلو سره له بيت المال ＇خه اولی او حقدار دي. 
د ذوی اآلرحامو د ميراث ترتيب: ذوی االرحام هغه لس تنه دی چ３ په متن ک３ په تفصيل 

سره ذکر شول، په دوی ک３ د حقداری مسآله داس３ ده لکه ＇ن／ه چ３ په عصبه و ک３ وه، کله 
چ３ ＄انته وي ！ول مال وړي، خو که نور ورسره يو＄ای شي بيا هغه معتبر دی چ３ په خپلوی 
ک３ ن８دي وي، لکه: د م７ي د اوالد له لوري خپلوان د هغه د ورو１و له لوري له خپلوانو ＇خه 
غوره －２ل －ي８ي. د دې پس３ هغه دي چ３ په درجه ک３ م７ي ته ن８دې وی، لکه: د م７ي لور 
د هغ３ له لور ＇خه مخک３ －ر＄ي. د دې نه وروسته هغه ذوي االرحام دي چ３ خپلوي ي３ 
پياوړي وي، لکه هغه خپلوان چ３ اصل ي３ وارث وي له هغو خپلوانو ＇خه غوره دي چ３ 
اصل ي３ وارث نه وي، لکه: د لور د لور لور او د ＄وی د لور لور دې صورت ک３ ！ول د ＄وی 

د لمس９ دي او د لور لمس９ ته هي＆ نشته، نو ترتيب ي３ په الندې تو－ه دی:
۱- هغه دي چ３ د م７ي د اوالدې ＇خه وي.

۲- فاسد نيکه يعن３ د مور پالر.
۳- د م７ي د مور او پالر اوالده يا د دوی ＇خه د يواوالده چ３ دا دورو１و او خويندو لور－اني 

دي.
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۴-  د م７ي د نيکه اوالده چ３ هغه ماما－ان، خاله －اني او عمه －اني دي.
د ميراث د ويشلو طريقه: کله چ３ په ميراث ک３ دوه داس３ وارثان جمع شي چ３ هر يو د 

نيمايي  ميراث مستحق وي، يا يو د نيمايي اوبل د پات３ مال مستحق وي، نو دلته به مسآله له 
دوو ＇خه حل کي８ي، لکه يوه ＊％ه م７ه شوه، خاوند او يو سکه خور ور＇خه پات３ شوه، يا 
يي خاوند او اکا له ＄ان ＇خه وروسته پري＋ود، نو مسآله به له دوو ＇خه حل کي８ي. په لوم７ی 
مسآله ک３ نيم مال د مي７ه او نيم د سکه خور کي８ي، او په دويمه ک３ نيم د خاوند او پات３ نيم 

د اکا کي８ي.
اوکه چيرې په ميراث ک３ دريمه او پات３ مال ؤ، يا دوه ثلثه او پات３ مال ؤ، نو دلته مسآله له دريو 
＇خه حل کي８ي. که په مسآله ک３ ＇لورمه برخه او پات３ مال، يا ＇لورمه او نيمايي ميراث ؤ، 
نو دلته به ميراث د ＇لورو ＇خه تقسيمي８ي. اوکه په مسآله ک３ اتمه او پات３ مال و، يا د اتم３ 
او نيمايي ميراث مستحق و، مسآله به د اتو ＇خه حل کي８ي. د دريو اصل لپاره مثال: کله چ３ 
د م７ي وارثان مور او اکا وي، يا دوه لور－ان３ او اکا وی. د ＇لورو اصل لپاره  مثال: خاوند او 
د ＊％３ اوالدونه دي او يا ＊％ه او اکا. د اتو مثال: ＊％ه او زوی دی او يا ＊％ه او لور ده لن６ه  

داچ３ دا پورتني مثالونه له دريو، ＇لورو، او اتو ＇خه حل کي８ي.

۱_ که م７ی نه ذوي الفروض لري اونه عصبات نو د ميراث مستحقين ي３ ＇وک دي؟ خپله 
خبره په دليل سره رو＊انه ک７ئ.

۲_ په ذوى اآلرحامو ک３ د ميراث لوم７نی حقدار ＇وک دی؟ ترتيب ي３ بيان ک７ئ.

۳_ د دوو اصل ＇خه ＇ه وخت مسآله پيل８５ي؟ د مثال په ترڅ ک３ ي３ رو＊انه ک７ئ.
۴_ د دريو او ＇لورو اصل ＇خه يوه مسآله حل ک７ئ.
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� áK çV ßq�>ßº�Îß· ß¢� ß¤ ß»ßJ áQ=�>ßº� á¼ åjá®=� ç¼àM�åÍß²åç�¶=� å�� æPåe=ßÆ� ȩ̈ à²�ß½> ßÃ åi� áHåf áu>ßª�(àÍ¶Bjá�=� áK çV ßq
* åPåe=ßÇá¶=� ß́ å¶ßc� ç° ßU� áTàfáß��àÍ ßvÈåfß«á¶=�àÄá¿åº

ژباړه
)١( عول

)۲( اوکه چيرته په مسآل３ ک３ نيمايي او دريمه وه او يا نيمايي او شپ８مه وه، نو اصل يي له شپ８و 
＇خه دی. )د شپ８و اصل( اوو، اتو، نهو او لسو ته عول کوي، او له دې پرته  نورو ته عول نه 

کوي.
له  نو مسآل３ اصل يي  يا شپ８مه يو＄ای شي  او  له ＇لورم３ برخ３ سره دريمه  )۳( کله چ３ 

دولسو ＇خه دی. )دا اصل( ديارلسو، ＇وارلسو او اوو لسو ته عول کوي. 
)۴( کله چ３ د اتم３ برخ３ سره دوه ُسدسه، يا دوه ثُلثه وو، نو )د مسئلی( اصل يي د ＇ليريشتو 

＇خه دی چ３ يوازې اووه ويشتو ته عول کوي. 
)۵( که چيرې په وارثانو مسآله د تقسيم وړ وه نو مسآله صحيح شوه، اوکه په هرې ډل３ باندې 
خپل３ برخ３ نه ويشل كيدې، نو د دوی عدد د مسآل３ په اصل ک３ او كه عوليه وه د هغ３ په 

عول ک３ ضرب ک７ه، نو کوم ＇ه چ３ را ووتل، مسآله ور ＇خه صحيح ده.
)۶( که د دوی برخ３ د دوی د )سرونو( د شمير سره موافقی راغل３، نو د دوی د )سرونو( د 

شمير توافق به په اصل مسآله ک３ ضرب ک７ای شي.
 )۷( که له دوی ＇خه د دوو يا ډيرو ډلو برخ３ د تقسيم وړ نه وي، نو يوه ډله د دوی به په بله 
ډله ک３ ضرب ک７ای شي، بيا دې مجموعه په دريمه ډله ک３ ضرب او بيا دې د ！ولو مجموعه 

په اصل د مسآل３ ک３ ضرب ک７ای شی.
)۸( که عددونه مساوي وو، نو يو له بل ＇خه کافي کي８ي. لکه د م７ي دوه ＊％３ او دوه ورو１ه، 

نو دوه په اصل مسآله ک３ ضرب ک７ه. 
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)۹( که يو عدد له بل ＇خه جز  ء ؤ،  نو غ عدد له وړوکي ＇خه کافي کي８ي. لکه ＇لور 
＊％３ او دوه ورو１ه کله چ３ ＇لورو ته ضرب ورک７ای شي نو کافي کي８ي ستا لپاره د دوو ورو１و 

له شمير ＇خه.
)۱۰( که يو له دوو عددو ＇خه د بل عدد سره موافق ؤ، نو د دوی د يو وفق ته به په ！ولو ک３ 
ضرب ورک７ې. کله چ３ مسآله صحيح شوه، نو د هر وارث برخ３ ته په ترکه ک３ ضرب ورک７ه، 
بيا ي３ مجموعه په هغه عدد وويشه چ３ فريض３ ور＇خه صحت موندلی دی، نو پدې تو－ه به 

د وارث حق را ＇ر－ند شي.

شرحه
عول په لغت ک３ ميل ) ک８يدلو (، ظلم او زيادت  ته  وايي  چ３  دلته ي３ معنا  زياتوالی دی او 
د ميراث د علم په اصطالح ک３ په مخرج ک３ زياتوالی راوستل دي، په هغه صورت ک３ چ３ 

کله خپلو مستحقينو ته برخ３ نه شی رسوالی.
د ميراث مسآلو اصول:

د ميراث  د  مسآلو اصول  اووه  عدده  دي. دوه، درې، ＇لور،شپ８، اته، دولس، او ＇ليريشت، 
چ３ دا د عول او عدم عول له مخ３  په  دوه  ډوله  دي. يو هغه  ا صول دي  چ３ عول  نه  
کوي  او بل  هغه  دي چ３  عول  کوي. هغه  عددونه  چ３  عول  نه  کوي ＇لور  دي  ۱- دوه  
۲- درې  ۳- ＇لور ۴- اته  او  هغه اصول چ３ عول پک３ را＄ي هغه درې دي. ۱- شپ８ ( 

۲- دولس  ۳- ＇ليريشت.
د شپ８و اصل اوو، اتو، نهو، او لسو ته  عول کوي.د دولسو اصل، ديارلسو، پن％لسو او  اوولسو 

ته عول  کوي. 
او د ＇ليريشتو اصل اوويشتو ته عول کوي. په  دې معنا  چ３ شپ８  ＇لور عوله لري، دولس  

درې  عوله او ＇ليريشت يو عول لري.
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له شپ８و ＇خه اووه  ته د عول کولو مثال: ＊％ه وفات شوه خاوند او دوه خويندې ترې پات３  

شوې. د مسآل３  اصل شپ８ دی او اوو ته عول کوي، د خاوند برخه درې او د خويندو ＇لور 
پدې ترتيب،۳ + ۴= ۷.

 له  شپ８و نه اتوته د عول مثال: ＊％ه  م７ه  شوه خاوند، يوه خور او مور ور＇خه  پات３ شول. 

د مسآل３  اصل شپ８ دی او اتوته  لوړي８ي، خاوند او خور ته درې درې ورکول کي８ي مورته دوه، 
پدې ترتيب  ۳+۳+۲ = ۸

له شپ８و ＇خه نهو ته د  عول مثال: ＊％ه  وفات  شوه، خاوند دوه سکن９ خويندې او دوه 

مورني  ورو１ه  ترې  پات３  شول، د مسآل３  اصل شپ８ دی او نهو ته عول کوي د خاوند درې، د 
سکن９ خويندو ＇لوراو دوه مورنيو ورو１و ته، پدې ترتيب  ۳ + ۴ +۲= ۹

له شپ８و ＇خه  لسو ته د عول  مثال:  ＊％ه  وفات  شوه خاوند، يوه سکه خور  دوه  مورني  

ورو１ه، مور او يوه  پلرن９ خور ترې پات３ شول. د مسآل３  اصل شپ８ دی او لسو ته عول کوي. 
درې د خاوند درې د خور، دوه د د دوو مورنيو ورو１و، يوه  د مور او د پلرن９  خور هم  يوه 

برخه کي８ي، پدې ترتيب  ۳+۳+۲+۱+۱ = ۱۰
دولس  درې  عوله  کوي. ديارلسو، پن％لسو او اوو  لسوته 

د دولسو نه ديارلسو ته د عول مثال:  احمد م７ شو. يوه  ＊％ه، دوه سکه خويندې او مور 

ترې پات３ شول. د مسآل３ اصل دولس دی او ديارلسو ته عول کوي، د ＊％３  درې، د دوو 
خويندو  اته  او د مور دوه رسي８ي، پدې ترتيب ۳+۸+۲ = ۱۳

د دولسو نه پن％لسو ته د عول مثال:  توريالی  م７ شو، يوه  ＊％ه،  دوه  سکه خويندې، مور 

او مورن９  خور ور＇خه  پات３ شول. د مسآل３ اصل دولس او پن％لسو ته عول کوي، د ＊３％ 
درې،  د خويندو اته، د مور دوه او د مورن９  خورهم دوه  رسي８ي پدې ترتيب  ۳+۸+۲+۲ 

۱۵ =
د دولسو ＇خه اوو لسو ته  د عول مثال:  نن／يالی  وفات  شو  درې  ＊％３،  اته  سکه 
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پات３ شوې. دلته هم د مسآل３ اصل  نيا－ان３  ترې   او دوه   خويندې، ＇لور مورن９ خويندې 
دولس دی او اوولسو ته عول کوي، دريو ＊％و ته درې، د اتو  خويندو ته اته  دي، د ＇لورو 
مورنيو  خويندو ＇لور کي８ي او د دوه نيا－انو ته دوه رسي８ي، پدې ترتيب۳+۸+۴+۲ =۱۷. 

＇ليريشت  يو عول کوي او هغه  اوو  ويشتوته 

او  د ＇ليريشتو ＇خه اووويشتو ته د عول  مثال: خالد وفات شو، يوه  ＊％ه، پالر، مور 

د  کوي.  عول  ته  اووويشتو  او  ＇ليريشت  اصل  مسآل３  د  شوې.  پات３  ور＇خه  لور－ان３   دوه 
＊％３ درې  د پالر ＇لور، د مور هم ＇لور دي، او د دوه لور－انو شپاړس کي８ي پدې ترتيب 

۲۷ = ۳+۴+۴+۱۶
د مسايلوتصحيح 

۱- که د هرې ډل３ سهمونه په وارثانو ويشل کيدل بيا کوم ضرب او تقسيم ته اړتيا نشته بلک３ 
همدا اصل صحيح دی، لکه: پالر، مور او دوه لو１ه. د مسآل３ اصل شپ８ دی، پالر او مور ته يو 
يو اولو１و ته ثلثان چ３ له شپ８و ＇خه ＇لور دي ورکول کي８ي، او هرې لور ته دوه دوه رسي８ي. 
۲- که د کوم３ ډل３ سهمونه په دوی نه ويشل کيدل، خو د سهمونو او رؤوسو ترمن＃ تباين و، 
نو ！ول رؤوس به د مسآل３ په اصل يا عول ک３ که عايله وه ضرب ک７ل شي، ＇ه چ３ راووتل 
هغه ي３ تصحيح ده، لکه: پالر، مور او درې لو１ه. د دې مسآل３ اصل د ت５رې په شان شپ８ دی، 
پالر او مور ته يويو اود لو１و برخه ＇لور کي８ي، ＇ن／ه چ３ برخ３ ＇لور او رؤوس)د لو１و شمير( 
درې دی، ＇لور په دريو پوره نه ويشل کي８ي، نو دلته به ！ول رؤوس)۳( د مسآل３ په اصل ک３ 
چ３ شپ８ دي ضرب ک７ل شي، د ضرب حاصل چ３ ۱۸ کي８ي د مسآل３ تصحيح شميرل 
کي８ي. د دې لپاره چ３ د هروارث برخه ＇ر－نده شي، نو هرې ډل３ چ３ د مسآل３ له اصل ＇خه 
＇ه وړي، هغه ته په ضريب ک３ چ３ دلته ۳ دي ضرب ورکول کي８ي، نو پدې حساب سره مور 

اوپالر ته درې درې او ！ولو لو１و ته ۱۲ چ３ د هرې يوې ۴ سهمه کي８ي ور رسي８ي.
۳- که کسر بيا هم په يوه ډله و، خو د سهامو او رؤوسو ترمن＃ توافق و، بيا دې وفق په اصل 
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مسآله ک３ ضرب شي، لکه: مور، پالر او شپ８ لو１ه، دلته هم مسآله د شپ８و ＇خه ده او هماغه 
شان ويشل کي８ي، خو د لو１و سهمونه ＇لور او شمير ي３ شپ８ دي، دلته د ＇لورو او شپ８و تر 
من＃ په دوو توافق موجود دی، يعن３ دواړه په دوو ويشل کي８ي، چ３ په ميراث ک３ ورته توافق 
بالنصف واي３، شپ８ چ３ په دوو وويشي درې کي８ي، نو دريو ته په اصل مسآله ک３ چ３ شپ８ 
دي ضرب ورکول کي８ي، د ضرب حاصل ي３ ۱۸ کي８ي او د دې ＇خه هرې لور ته دوه دوه 

رسي８ي.
۴- که کسر د يوې ډل３ ＇خه په زياتو و، خو د سهامو او رؤوسو تر من＃ تباين و، په دې صورت 
بيا به ي３ د ضرب حاصل په اصل مسآله ک３  ک３ به رؤوس په خپل من＃ ک３ ضرب ک７ې، 
ضرب ک７ي، ＇ه چ３ راووتل هغه د مسآل３ تصحيح ده، لکه: دوه ＊％３، درې لو１ه او پن％ه 
ترو１ه. دلته د مسآل３ اصل ۲۴ دی، ＊％و ته اتمه چ３ د ＇ليرشتو ＇خه درې، او ثلثان د لو１و 
چ３ د ＇ليريشتو ＇خه ۱۶ او نور پات３ مال ترونو ته ورکول کي８ي. که مسآل３ ته ＄ير شو کسر 
د ＊％و او لو１و په ډله ليدل کي８ي، د ＊％و سهمونه درې او شمير ي３ دوه دی نو ترمن＃ ي３ 
تباين د ی، همدا راز د ۱۶ او ۳ ترمن＃، نو د لته داس３ عمليه اجرا کوو:۲× ۳ = ۶ × اصل 
مسآله)۲۴(= ۱۴۴. د ＊％و برخه ۱۸  هرې ＊％３ ته۹،۹ رسي８ي، د لو１و برخه ۹۶ چ３ 

هرې لور ته ۳۲ رسي８ي او د ترو１و برخه ۳۰ چ３ هر يو ته ۶،۶ رسي８.ي.
۵- که د هرې ډل３ په کوم３ چ３ کسر دی، د سرونو شمير سره مساوي و، نو يو عدد  له ！ولو 
＇خه کافي دی او همدا به په اصل مسآله ک３ ضرب ک７ي، لکه: دوه ＊％３ او دوه ترونه، د 
دې مسآل３ اصل ۴ دی، ＇لورمه ي３ يو دی د ＊％و کي８ي او پات３ درې د ترو１و دي. دلته دوه 
په ＇لورو ک３ ضربو، چ３ د ضرب حاصل ي３ ۸ دی، ＊％و ته دوه چ３ هرې يوې ته يو يو 

رسي８ي او د ترو１و برخه شپ８، چ３ هر يو ته ۳،۳رسي８ي.
۶- که د مکسورو رؤوسو تر من＃ تداخل و، نو غ عدد ته به د مسآل３ په اصل ک３ ضرب 
ورک７ې، د ضرب حاصل ي３ د مسآل３ تصحيح ده، لکه ۴ ＊％３ او ۲ ورو１ه، دلته هم د مسآل３ 
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اصل ۴ دی، د ＊％و يو او د ترو１و ۳ سهمه دي، نو ۴ په ۴ ک３ ضربوو، چ３ مجموعه ي３ ۱۶ 
کي８ي، هرې ＊％３ ته يو يو او هر ورو ته ۶،۶ رسي８ي.

۷- که مکسورو رؤوسو پخپل من＃ ک３ توافق درلود، نو د يو وفق ته په بل ！ول عدد ک３ ضرب 
ورک７ه او بيا د ضرب حاصل ته په اصل مسآله ک３،لکه: ۴ ＊％３ او شپ８ ورو１ه، دلته هم د 
مسآل３ اصل ۴ دی، د ＊％و يو او د ور１و ۳ سهمه دي، خو د ＇لورو او شپ８و تر من＃ توافق 
بالنصف دی، نو د ＇لورو نصف دوه دی، چ３ په شپ８و ک３ ضربي８ي او د ضرب حاصل ي３ 
دولس کي８ي او دا دولس په ＇لورو ک３ چ３ د مسآل３ اصل دی ضربي８ي، مجموعه ي３ اته 

＇لو４＋ت کي８ي، د دې ＇خه هرې ＊％３ ته درې درې او هر ورور ته شپ８ شپ８ رسي８ي.
د ترک３ ＇خه د هر وارث برخه معلومول 

که غواړی چ３ د هر وارث برخه د ترک３ ＇خه معلومه ک７ئ، نو د هر وارث برخ３ ته په ترکه 
ک３ ضرب ورک７ه، ＇ه چ３ راووتل بيا هغه د مسآل３ په تصحيح و ويشه لکه: د يو م７ي ＇خه 

۲۴۰۰۰ افغان９ په ميراث پا ته شوې، وارثان ي３ يوه ＊％ه، يوه لور او درې زامن دي.
حل: د مسآل３ اصل ۸ دی، ＊％３ او لور ته يو يو سهم او هر زوی ته دوه دوه سهمه رسي８ي. 

اوس که غواړو چ３ د هر يو برخه د ترک３ ＇خه چ３ ۲۴۰۰۰ افغان９ دي معلومه ک７و، الندې 
عمليه اجرا کوو:

د ＊％３ او لور برخه: ۱× ۲۴۰۰۰ تقسيم ۸= ۳۰۰۰، نو پدې حساب سره ＊％３ او لور ته 

درې درې زره افغان９ رسي８ي.
د زامنو برخ３: ۲× ۲۴۰۰۰تقسيم ۸= ۶۰۰۰، نو هر زوی ته ۶۰۰۰ افغان９ رسي８ي. په 

لن６ حساب سره ويالی شو: اتلس زره افغان９ د زامنو، درې زره د لور او درې زره افغان９ د 
＊％３ حق کي８ي. 
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زده کوونکي دې په ！ول／ي ک３ د ＇ليريشتو ＇خه اوو ويشتو ته د عول مسئله تمثيل او حل 
ک７ي.

۱- عول  د لغت  او اصطالح  له مخ３  تعريف ک７ئ. 
۲- شپ８  ＇و عوله کوي  يو مثال يي  وليکئ ؟

۳- د ميراث  د مسآلو اصول  ＇و دي ؟ 
۴- دولس ＇و عوله کوي  يو يي په مثال ک３ واضح ک７ئ. 
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يو پن％وسم لوست

مناسخه
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ژباړه
)١( مناسخه

)۲( که ترکه تر هغه وخته تقسيم نه شوه تر ＇و چ３ له وارثانو ＇خه يو تن م７ شو، که برخه يي 
د لوم７ی م７ي د وارثانو د سرونو په شمير تقسيميده، نو تقسيم يي ک７ه، په تحقيق سره مسآله له 
دې ＇خه صحيح شوه. او که نه تقسميده، نو د م７ي ميراث په هغه طريقه صحيح ک７ه، چ３ 
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مون８ ذکر ک７ه، نو بيا به يوې)مسآل３( ته په بله ک３ ضرب ورک７ي.
 )۳( که د دويم م７ی سهم د لوم７ۍ مسآلی سره توافق نه درلود، هغه چ３ د ميراث مسآله يي 
ور＇خه صحيح کي８ي، که سهمونو يي د سرونو سره توافق درلود، نو بيا د دوهم３ مسآلی وفق 

ته په لوم７ی ک３ ضرب ورک７ه، ＇ه چ３ راووتل، دواړه مسآل３ به ور＇خه صحيح شي.
)۴( نو هر ＇وک چ３ يو ＇ه د لوم７ۍ مسآل３ ＇خه لري، نو د دويم３ مسآل３ په وفق ک３ به يي 
په ضرب ورکولو سره اخلي، او هر ＇وک چ３ يو ＇ه شی د مسآل３ ＇خه لري، نو هغه د دويم 

م７ي د ترک３ په وفق ک３ ضرب ک７ه.
)۵( هرکله چ３ د مناسخ３ مسآله صحيح شوه، او تا غو＊تل چ３ د حباتو له درهم ＇خه د هر 
يوه برخه وپيژن３، نو له کوم ＇خه چ３ مسآله صحيح شوه، هغه به په اته ＇لوي＋تو تقسيم ک７ي. 

نو ＇ه چ３ را ووتل نو دده لپاره به د هر وارث له سهم ＇خه يوه دانه واخلي. 

شرحه 
مناسخه د مفاعل３ له باب ＇خه ده چ３ لغوي معنا يي نقلول دي او د ميراث د علم په اصطالح 
ک３ په مرګ سره د ＄ينو وارثانو د برخو نقلول دي پخوا له تقسيم ＇خه هغه چا ته چ３ له ده 

＇خه ميراث وړي.
د مناسخ３ حاالت  

مناسخه درې صورته لري چ３ په الندې ډول بياني８ي.
لوم７ی صورت: کله چ３ ميراث تقسيم نشي تر دې چ３ يو وارث م７ شي، نو اول بايد  د لوم７ي 
م７ي مسآله تصحيح شي. لکه الندې مثال: يو س７ی م７ شو يوه ＊％ه، يوه سکه خور او ＇لور 
اکا －ان ور＇خه پات３ شول. بيا ميراث تر هغه وخته تقسيم نه شو چ３ يو اکا يي م７ شو. او هغه 
د خپل ورو１و ＇خه پرته بل وارث نه درلود، نو مسآله له ＇لورو حل کي８ي، يوه برخه د ＊３％، 
د خور نيم چ３ دوه دي او د اکا －انو يوه برخه ميراث شو، چ３  دا په اکا －انو د تقسيم وړ نه 



٣٣٤

دی، دلته به ＇لور په ＇لورو ک３ ضرب ک７ي، چ３ مجموعه شپاړس کي８ي. نو د ＊％３ ＇لور 
برخ３،  د خور اته برخ３ او د اکا －انو ＇لور برخ３ شوې، چ３ د هر يوه يو، يو سهم رسي８ي، نو 
＇ن／ه چ３ د م７ اکا سهم د لوم７ی مسآل３ ＇خه  يو دی، نو په دريو ورو１و سم نه تقسيمي８ي، نو 
درې په شپاړسو ک３ ضرب ک７ه، چ３ اته ＇لوي＋ت شي، پدې حساب د ＊％３ دولس برخ３، د 
خور ＇ليريشت او د دريو اکا －انو دولس برخ３ رسي８ي، چ３ د هر يو ي３ ＇لور برخ３ اخلي. 
دويم د توافق صورت: کله چ３ د سهمونو او د ميرا ث خاوندانو ترمن＃ توافق و، لکه خاوند 

او دوه ورو１ه، دا مسآله د ＇لورو ＇خه صحيح کي８ي، بيا مي７ه م７ شو او د ＄ان ＇خه وروسته 
نو د دی  ته د اصل مسآلی ＇خه دوه رسيدلی،  پري＋ودل، ＇ن／ه چ３ زوج  ي３ ＇لور زامن 
＇لورو او دوو ترمن＃ توافق بالنصف موجود دی، نو دوه په ＇لورو ک３ ضربوو، چ３ مجموعه 
ي３ اته کي８ي او له همدې ＇خه دواړه مسآلی تصحيح کي８ي، چ３ ＇لور د ورو１و او ＇لور د 

مي７ه د اوالد شوی.
دريم د تبائن صورت:  د م７ي ＇خه مي７ه)زيد( مور)سميه(، پالر)محمد( او يو زوی)احمد( 

پاته شول، د دې مسآل３ اصل دولس دی، بيا زوی)احمد( م７ شو، چ３ له ＄ان ＇خه وروسته 
يي زوی)سهيل( پالر)زيد( نيا)سميه( او نيکه)محمد( پري＋ودل، او دوی هغه کسان دي چ３ 
لوم７ی م７ی پري＋ي وو، م７ی)احمد( له دولسو ＇خه پن％ه په الس ک３ لري، او د ده)احمد( 
تباين دی، نو  اليد)۵(او مسآل３)۶(( ترمن＃  د خپل３ مسآل３ اصل شپ８ دی، د دواړو)د مافي 
دويم３ مسآل３ ته په اوله ک３ ضرب ورک７ه، يعن３ شپ８و ته په دولسو ک３، چ３ حاصل ي３ دوه 
اويا کي８ي. زيد چ３ په لوم７ی مسآله ک３ مي７ه او په دويمه ک３ پالر دي، ۱۸ د لوم７ی او پن％ه 
د دويم３ ＇خه اخلي چ３ مجموعه ي３)۲۳( کي８ي اخلي، نيکه)محمد( لپاره په دويمه ک３ 
هي＆ شی نشته، ＄که چ３ دا د مور پالر دي، د مور)سميه( لپاره چ３ په لوم７ی ک３ مور ده 
)۱۲( دي او په دويمه ک３ نيا ده)۵( کي８ي، اخلي، چ３ د دواړو حقونو مجموعه ي３ اوولس ده 

او زوی يوا＄３ په دويمه ک３ دی او له همدې ＇خه شل اخلي.



٣٣٥

د تصحيح ＇خه وروسته د هر وارث برخه معلومول

کله چ３ د مناسخ３ مسايل تصحيح شول، نو ！ول هغه وارثان چ３ د لوم７ی مسآل３ ＇خه ي３ 
＇ه وړي، هغه به د دويم３ مسآل３ په وفق ک３ ضرب ک７ې، که مضروب وفق و او يا به ي３ په 
！وله ک３ ضرب ک７ي او چا چ３ د دويم３ ＇خه ＇ه وړي وي، هغه به د مافي اليد) د دويم م７ي 

ترک３( په وفق يا ！ول ک３ ضرب ک７ي. 

۱. مناسخه د لغت او اصطالح له مخ３ تعريف ک７ئ.
۲. مناسخه ＇و صورته لري ؟ هر صورت ي３ رو＊انه ک７ئ.

۳. د مناسخ３ د مسايلو د تصحيح ＇خه وروسته د هر وارث برخه ＇ن／ه معلومي８ي؟ په مثال 
ک３ ي３ رو＊انه ک７ئ.

 


