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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                              

 حج واوقاف وزارت ارشــاد،                           

 اجدمسامور ریاست ارشاد وانسجام                               

 تآمریت ارشاد ودعو                               

 مدیریت عمومی تنظیم خطبه ها                            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هجری شمسی3/۱۰/۱4۰۰هجری قمری مطابق۱۹/5/۱443 :رخؤمه روز جمع خطبهرهنمای 

 احتکار)ذخیره نمودن مواد خوراکی بخاطر باالرفتن قیمت آن(
 

أمرعباده بالعدل فی األمور وعدم الظلم علی االخرین وحرص علی نفع الناس اجمعین  يالحمدهلل رب العالمین الذ

آَمنُواْ الَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن  »هللا وحده الشریک له القائل فی کتابه الوأشهد أن آلإله إ

نُكمْ  هللا صلی هللا عليه وعلی آله وصحبه عبده ورسوله ارحم الخلق بعبادا ن محمدأشهد أو «تَُكوَن تَِجاَرةً َعن تََراٍض م ِ

 اجمعين.

 احتکار)ذخیره نمودن  مواد خوارکی بخاطر باال رفتن قیمت آن(

به فروش رسانیدن آن باالی بلند رفتن قیمت ومودن اشیای مورد نیاز مردم بخاطرمقصد از احتکار یعنی ذخیره ن

ه کردن اموال خوراکی ، دست ذخیرود که تجاران وبازرگانان ، بخاطردر وقتی میشزیا که این کار گناه  مردم،

 بزنند.

زیاده روی میکنند ومال را در انحصار خود  بخش دیگر از احتکار این است که تجاران بر یک دیگر خویش

بخاطری این که حق فروش برخی ازاموال را به خود  درآورده وساحه تجارت را برای دیگران تنگ میسازد ،

 انحصار نمایند .

علیه وسلم در حدیث خویش  تجارت زیاد فضیلت قائل شده است، نبی کریم صلی هللابه در حالیکه دین مقدس اسالم 

زیرا که در تجارت سالم خیر وبرکت برای مردم زیاد میشود  تشبیه داده است ، به مجاهد در راه خداتاجر را  مسلمان

 وضروریات مردم را پوره مینماید، تمام جامعه در رفاه ونیک بختی زندگی میکنند .

شهداء معرفی  دریک حدیث مبارک نبی کریم صلی هللا علیه وسلم تاجر مسلمان وامانت دار را در بهشت همرای

د وق   التَّاِجر   نموده :) ْسِلم   األَِمین   الصَّ  الترمذی.اْلِقیَاَمِة( یَْومَ  الشَُّهدَاءِ  َمعَ  اْلم 

نبی کریم صلی هللا علیه وسلم فرموده تاجریکه مسلمان ،امانت دار، وراستگوی باشد در روز قیامت همرای  ترجمه :

 شهداء محشور خواهد شد .

از چوکات راستی وصداقت بخاطر باالبردن قیمت های مواد خوارکه باالی مردم مسلمان بیرون مگرهنگامیکه تاجر 

شده دست به چنین کاری بزند ، بر آن تاجر لعنت ونفرین گفته شده ودر شریعت اسالمی به حیث یک مجرم دیده 

من احتکر فهو  ده :)میشود ،طوریکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در باره احتکار کننده گان چنین فرمو

 صحیح مسلم(خاطیء

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده کسیکه احتکار میکند از جمله خطا کاران است. ترجمه:
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ان وَن، إاِلَّ  یَْحتَِكر   اَل در حدیث دیگری در این رابطه چنین فرموده است:) ونَ  اْلَخاِطئ ونَ  أَيِ  اْلَخوَّ (مصنف اآْلثِم 

 عبدالرزاق .

 دست به احتکار نمی زند مگر انسان های خطا کار وگنهکار. ترجمه:

خطاء کاران وخیانت کاران ، همان کلماتی هستند که در قرآن کریم برای فرعون وهامان وهمنظران آنها به کار 

ن ودَه َما َكان وا َخاِطئِینَ چنانچه خداوند متعال میفرماید:}رفته   (8 )القصص :{إِنَّ فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوج 

 ترجمه:به تحقیق فرعون ،هامان ولشکرشان بودند ازجمله خطا کاران  .

ْحتَِكر  »دریک روایتی چنین امده است:    للحاكم  المستدرك «َمْلع ون   اْلم 

، اْلعَْبد   بِئْسَ  )در حدیث دیگری آمده: ْحتَِكر   الكبیر المعجم «فَِرحَ  هللا   أَْغاَلَها َوإِنْ  َحِزَن، اأْلَْسعَارَ  هللا   أَْرَخصَ  إِنْ  اْلم 

  للطبراني

نبی کریم صلی هللا علیه وسلم فرموده:بنده ای بد است احتکار کننده ، اگر هللا قیمت هارا ارزان سازد ترجمه:

 اندوهگین میشود ، اگر قیمت هارا باالببرد خوشحال میشود.

َجاِهدِ  س وقِنَا، إِلَى اْلَجاِلبَ  )روایتی که حاکم روایت نموده اند چنین امده است:  ِ، َسبِیلِ  فِي َكاْلم  ْحتَِكر   َّللاَّ  س وقِنَا، فِي َواْلم 

ْلِحدِ  ِ  ِكتَابِ  فِي َكاْلم    للحاكم المستدرك (َّللاَّ

جالب)یعنی وارد کننده مال به بازار( مانند مجاهد در راه خدا است ،احتکار کننده بازار مانند ملحد به قرآن  ترجمه:

 کریم است .

 حق به تعلق فقد المصر في یباع ما ألن ؛ ظلم وألنه ، الحرام بارتكاب إال یلحق ال الوعید هذا ومثل:  الكاساني قال

 ، وحرام ظلم المستحق عن الحق ومنع ، حقهم منعهم فقد إلیه حاجتهم شدة عند بیعه عن المشتري امتنع فإذا ، العامة

 بدائع الصنائع((الظلم لتحقق ، وكثیرها المدة قلیل ذلك في یستوي

 منه ورسوله هللا ذمة وبراءة كاللعنة ، الشدید الوعید من ، األحادیث ظاهر هو كبیرة كونه إن:  المکی حجر ابن قال

 الزواجرعن اقتراف الکبائر(( .الكبیرة على دلیل هذه وبعض.  واإلفالس بالجذام والضرب

َِّفق  ( ةِ  َعنْ  الضََّررِ  َرفْع   ااِلْحتَِكارِ  تَْحِریمِ  فِي اْلِحْكَمةَ  أَنَّ  َعلَى اْلف قََهاء   یَت  لَوِ  أَنَّه   َعلَى اْلع لََماء   أَْجَمعَ  فَقَدْ  َوِلذَا.  النَّاِس  َعامَّ

 َعنِ  ِللضََّررِ  دَفْعًا - بَیَان ه   َسیَأْتِي َما َعلَى - بَْیِعهِ  َعلَى أ ْجبِرَ  ، َغْیَره   یَِجد وا َولَمْ  ، إِلَْیهِ  النَّاس   َواْضط رَّ  ، َشْیئًا إِْنَسان   اْحتََكرَ 

 (91/ 2) الكویتیة الفقهیة الموسوعة ) النَّاِس 

 (29) النساء:{ِمْنك مْ  تََراض   َعنْ  تَِجاَرةً  تَك ونَ  أَنْ  إاِل بِاْلبَاِطلِ  بَْینَك مْ  أَْمَوالَك مْ  تَأْك ل وا ال آَمن وا الَِّذینَ  أَیَُّها یَا}:میفرماید تعالی هللا

 .ای مومنان اموال یکدیگر را در میان تان به باطل نخورید، مگر اینکه به رضایت یکدیگر  ترجمه:
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در آیت فوق الذکر خوردن اموال دیگران را بدون رضایت حرام وباطل گردانیده شده است ،عموم مردم مسلمان از 

به طریق  رضائیت ندارند، بناً خوردن چنین اموال مردمباال بردن قیمت های مواد خوراکه توسط احتکار کننده گان 

 باطل وحرام بوده.

از تجاران ملی ودکان داران محترم  احترامانه خواسته میشود که برای زندگی وامنیت مردم در این شبانه روزی 

امنیت غذائی د،بخاطر ند وبخاطرآ سایش مردم از این مشکل راه وچاره ای درخواست نمایندست مردم مظلوم را بگیر

مردم مظلوم وبیچاره باید تاجران مسلمان کوشش نمایند که اموال خوراکی خویش را به قیمت های مناسب عرضه 

 د.ننموده ودعای ملت مظلوم را هم بدست بیاور

 زیان وخسارات احتکار:

 احتکار به پست انسان وبداخالقی آن داللت میکند .-1

 احتکار مالی ظلم است . -2

 جمع کردن سرمایه از راهای نامشروع است .در احتکار -3

 کسیکه احتکار میکند مستحق وعید وسرزنش است.-4

 احتکار کننده مورد نفرت مردم وجامعه است .-5

 احتکار باعث بی ثباتی واضطراب در جامعه میشود.-6

 احتکار باعث بد نفسی وانگیزه بد میگردد.-7

 گردد.احتکار منافی عمل صفت ایثارمی-8

 احتکار باعث از بین رفتن صله رحمی در مابین امت میگردد.-9

 برای احتکار کننذه گان خداوند لعنت میگوید -10

 

 والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته                                  

  

 

 

 


