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 امارت ياســـــالمافغانســـتان د                            

 وزارت واوقاف واحج  ارشــاد،د                            

 تریاس د ارشاد او انسجام دمساجدو                           

 دارشاد او دعوت آمریت                           

 دخطبو دتنظيم عمومي مدیریریت                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هجری شمسی3/۱۰/۱4۰۰هجری قمری مطابق۱۹/5/۱443 :رخؤم  دجمعې دخطبې الرښود

 (د بيې د لوړوالي په خاطر دخوراکي توکو زیرمه کولاحتکار)
 

 ،خرین وحرص علی نفع الناس اجمعینعدل فی األمور وعدم الظلم علی اآلأمرعباده بال يالحمدهلل رب العالمین الذ

أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَن تَُكوَن يَا  »وأشهد أن آلإله إال هللا وحده الشریک له القائل فی کتابه

نُكمْ  هللا عليه وعلی آله وصحبه عبده ورسوله ارحم الخلق بعبادهللا صلی ا ن محمدأشهد أو، «تَِجاَرةً َعن تََراٍض م ِ

 أمابعد:اجمعين 

 ( حراموالی:خوراکي توکو زیرمه کول خاطر دد بيې د لوړوالي په د احتکار)

 .یې زیاته او لوړه شيبیه  په دې خاطر چې  کول زیرمهاړتیا وړ توکو د خلکو  دمقصد  څخه احتکار د

کولو لپاره الس په الس کې  خیرهذ ګر او پانګوال دالزیاتو توکو دادهغه مهال زیاتیږي چې ځینې سو ګناه  ددې کار   

 .ړيکور

خپل ي ترندی تیری وکړي او دمعاملی وړ توکباملګرو  لوي سوداګر په خپبیلګه داده چ یوهشان داحتکار  همدا 

او د ځینو مالونو دخرڅالو حق مشخصو  يکړ هګتن ساحه په نورو تاجرانو باندېالندې وساتي، نظراو انحصار 

 اشخاصوپوری منحصرشي. 

 ریښتونی قدس دین کې تجارت او سوداګري خورا زیات فضیلت لري او په حدیث شریف کې مسلمان او مداسالم په 

، دخلکو لم تجارت له امله خیرازي زیاتیږيسا شوی دی.دا ځکه چې د سره تشبیهتاجر دهللا تعالی دالرې مجاهد 

ې راغلي دي چې ریښتینی، مسلمان او تۍ کې ژوند کوي، په یو حدیث کاړتیاوې پوره کیږي او ټولنه په رفاه او نیکبخ

د وق   التَّاِجر  امانت داره تاجر به په جنت کې له شهیدانو سره وي ) ْسِلم   األَِمین   الصَّ  .اْلِقیَاَمِة( یَْومَ  الشَُّهدَاءِ  َمعَ  اْلم 

که چیرې تاجر ریښتیولۍ له چوکاټ څخه ووت او په ناوړه کارونو لکه دبیې دلوړوالي په خاطر یي هغه مالونه  مګر

 دپه شریعت کې نت ویل شوی دی، او ې لع؛ بیا داسې تاجر باندالس پوری کړ چې خلک ورته اړتیالري زیرمه کړي

  یومجرم حیثیت لري.

 صحیح مسلم «من احتکر فهو خاطیء» فرمایي :  نکي په اړههللا صلی هللا علیه وسلم د احتکارکوو رسول

 إاِلَّ  یَْحتَِكر   اَل » ې راځي:داس ېنکی دی . ددی حدیث په بل روایت کو کړي نو خطا کوو احتکار ېڅوک چ  ترجمه:

ان وَن، ونَ  اْلَخاِطئ ونَ  أَيِ  اْلَخوَّ  الرزاق عبد مصنف «اآْلثِم 

 ي.احتکار ته الس نه اچوپرته هیڅوک  يد خیانت کوونک :ترجمه

  اړه کارولی ده. د فرعون، هامان او ملګرو په کریم قرآن ېچکلمه ده؛ هماغه  خطا کوونکي او خیانت کوونکياو  

 [8القصص : .{إِنَّ فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا َخاِطئِينَ  }:يهللا تعالی فرمای

 .نان ديئاوخا يیی ټول خطا کوونک یانیقینا فرعون، هامان اولښکر :ترجمه

ِ  ِمنْ  بَِرئَ  فَقَدْ  لَْیلَةً  أَْربَِعینَ  َطعَاًما اْحتََكرَ  َمنْ  )فرمایي :  -صلی هللا علیه وسلم-رسول هللا راز همدا    ّللاَّ   َوبَِرئَ  تَعَالَى ّللاَّ

  أحمد مسند (ِمْنه   تَعَالَى
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 هللا هغه د لوړوالي په خاطر وساتي او زیرمه یې کړي؛  دد بیې  ېدخوړو توکي څلویښت ورځ ېڅوک چ ترجمه:

 یعنی د هللا تعالی میثاق یې مات کړ او هللا تعالی له ده څخه برائت وکړ. هکړ بیزاري اعالن څخه تعالی

ْسِلِمینَ  َعلَى اْحتََكرَ  َمنْ )حدیث کې د احتکار په اړه داسې راغلي دي: بل په یو  ذَامِ  ّللاَّ   َضَربَه   َطعَاًما اْلم  ْفاَلِس  بِاْلج   (َواْْلِ

 س(377/ 6) ماجه ابن سنن

او بند یې کړي؛ هللا تعالی به یې په جذام مرض او مفلس  ي توکي زیرمهڅوک چې دمسلمانانو څخه خوراک جمه:تر

 توب اخته کړي.

ځان به یې په مرض خراب شي او مال به  والی غواړي؛ چېځان ښه والی او دمال ډیر  ځکه چې احتکارکوونکی د دا

به یې په ځان او مال کې خیر  هللا تعالی له منځه والړشي او څوک چې دخلکو خیرخواهي غواړي الرېیې دافالس له 

  القدیرللمناوی( اوبرکت واچوي.) فیض

ْحتَِكر  »په یو روایت کې احتکار کوونکي ته ملعون ویل شوي دي:   للحاكم كالمستدر «َمْلع ون   اْلم 

 ي دی.احتکار کوونکی لعنت ترجمه:

، اْلعَْبد   بِئْسَ  :)په یو حدیث کې دي ْحتَِكر    للطبراني الكبیر المعجم «فَِرحَ  هللا   أَْغاَلهَا َوإِنْ  َحِزَن، اأْلَْسعَارَ  هللا   أَْرَخصَ  إِنْ  اْلم 

ارزانه کړي احتکارکوونکی خپه وي او کله چې ې هللا تعالی نرخونه کله چ ؛احتکار کوونکی انسانډیر بد دی  ترجمه:

 هللا تعالی نرخونه لوړ کړي بیا احتکارکوونکی خوشحاله وي.

َجاِهدِ  س وقِنَا، ِإلَى اْلَجاِلبَ  ) :دي يروایت کړی دی داسې راغلپه هغه روایت کې چې امام حاکم  ِ، َسبِیلِ  فِي َكاْلم   ّللاَّ

ْحتَِكر   ْلِحدِ  س وقِنَا، فِي َواْلم  ِ  ِكتَابِ  فِي َكاْلم   . للحاكم المستدرك (ّللاَّ

احتکار د ږ په بازار کې ه شان دی او زمونپدمجاهد  ېهللا تعالی د الر واردوونکی د د مالونوږ بازار ته زمون ترجمه:

 . کوونکي په څیر دی تحریف هللا تعالی په کتاب کې د دکوونکی 

کاساني رحمة هللا علیه وایې: دا ډول وعیدونه د حرام کار د ارتکاب له امله واردیږي. بل داچې احتکار لوی ظلم  امام

دی؛ ځکه هغه مالونه او توکي چې په بازار کې د خرڅالو لپاره دي دخلکو حق ورپورې تړلی دی، کله چې 

د خپل حق څخه محروم کړل او مستحق  خرڅوونکی یې د خرڅولو څخه مخنیوی وکړي دد ، په حقیقت کې خلک یې

ې کول ظلم او حرام کار دی، د لږ وخت لپاره او زیات وخت لپاره احتکار دواړه یوشان ګناه د خپل حق څخه بې برخ

 .)بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع(ده؛ ځکه چې دا کار ظلم دی 

داخبره دآحادیثو څخه ښکاره معلومیږي، په آحادیثو احتکار کبیره ګناه ده او امام ابن حجرمکي رحمة هللا علیه وایې: 

کې د احتکار په اړه سخت وعیدونه ذکر شوي دي؛ لکه لعنت او دهللا تعالی او دهغه د رسول د رحمت او وعدې څخه 

بیزاري، دمحتکر په جذام او افالس باندې اخته کیدلو بددعائي، دا ټول ددې دلیل دی چې احتکار کبیره ګناه ده. 

 جر عن اقتراف الکبائر()الزوا

دخلکو څخه ضرر دفع  په حرمت سره  ددې امله حرام دی چې احتکارټول فقهاء په دې خبره متفق دي چې د احتکار 

ړي چې خلک ورته اړتیا لري او بله زیرمه ک شی. د همدې امله که چیرې یو انسان داسې دخوراکي توکو داسې جنس

 ابن حاشیة)هغه شخص د احتکار شوي جنس په خرڅولو مجبوره کړي. الره هم نه وي د وخت حاکم کوالی شي چې

توکو زیرمه کول دشریعت له نظره مردود عمل دی او محتکر  د لوړوالي په خاطر یې دد ب یابناًء احتکار  (عابدین

 دقانون په وړاندې مجرم دی.
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 29النساء:{ ِمْنك مْ  تََراض   عَنْ  تَِجاَرةً  تَك ونَ  أَنْ  إاِل بِاْلبَاِطلِ  بَْینَك مْ  أَْمَوالَك مْ  تَأْك ل وا ال آَمن وا الَِّذینَ  أَیَُّها یَا}هللا تعالی فرمایلي دي:

ئ مالونه خپل، په خپلو منځو کې په باطله طریقه سره؛ مګر داچې په تجارت سره وي او منانو! مه خورؤای م ترجمه:

 په رضایت سره وي.

الونو خوړل پرته دهغوی د رضایت څخه حرام او باطل ګرځول شوي دي. په پورتني آیت کریمه کې دنورو خلکو د م

چې عموما خلک داحتکار کوونکي په لوړ نرخ باندې رضایت نه لري او احتکارکوونکی په باطله طریقه باندې د 

 خلکو مال خوري. 

 ډکو شیبو کې د په ازمیښتد ملي تاجرانو او دوکاندارانو څخه په ډیر درنښت هیله کیږي چې د ژوند په دې سختو اود 

په ټولنه له امله یې چې  ټولې هغه الرې چارې په کار واچوي ي او ددوی داسایش لپارهنیوی وکړخپل مظلوم ولس الس

قیمتونو باندې عرضه کړي  تاجران باید کوښښ وکړي؛ ترڅو خپل مالونه په مناسبو .کې غذائي امنیت رامنځ ته شي

 ولس دعاګانې هم وګټي.اودمناسبې ګټې د ګټلو ترڅنګ د 

 زیانونه: احتکار د

 .احتکار د نفس پرټیټوالي او بدو اخالقو داللت کوي-۱

 دی. احتکار مالي ظلم-2

 په احتکار کې دنامطلوبه الر وڅخه سرمایه جمع کول دي. -3

 وعید او سرزنش مستحق دی. څوک چې داحتکارکوي د-۴

 ګرځي.احتکار دخلکو او ټولنې دنفرت او کرکې باعث -۵

 احتکار دټولنې د اضطراب او بې ثباتۍ باعث ګرځي.-6

 ثمره ده.انګیزه او نفس  احتکار د ناوړه-7

 منافي عمل دی.چې مسلمان صفت دی، ایثار احتکار د-8

 اسالمي امت کې صله رحمي له منځه وړي.احتکار -9

 په احتکار کوونکي هللا تعالی لعنت وایي. -۱۰

 

 وبرکاتهوالسالم علیکم ورحمة هللا                                                                    

 

 

 


