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 دەستپێك:

خۆشەویستان ئەم پەڕتووکە سێ توێژینەوەی زانستی لەخۆ دەگرێت لەسەر سێ بابەتی 
شەرعی، یاسایی، زانستی، دارایی، بازرگانی، ئابووری سەردەمییانە کە ماوەیەکە هەموو ئەو 

 ئەوانیش بابەتەکانی: نێوەندانەیان بەخۆیانەوە سەرقاڵ کردووە
 ە.نموونە(بOneCoin) ەوەکانییەنۆلکترەئ ەدراو ەب کردنەڵەمام یحوکم -1
 Network) (یندەبۆڕت یرەگڕ)بازا یاکانیمپانۆک ەل کردنیشدارەب یحوکم -2

Marketing)التسويق الشبكي( ) (Qnetب )ە.نموونە 
( وکارکردن بە سیستەمی پەراوێزی Forexحوکمی مامەڵەکردن لە بازاڕی ) -3

 .(Margin)بازرگانی 
 كڵێخا ندەچ تاەرەس ەشۆخ مێپ بەتەکانبا یكەڕۆناوباسکردنی  رەس ەبچم ەیوەل رەب 

 :ەوەمەبك وونڕ
 ڵەاڵح ۆحساب ب ەك ەیەسانەك وەئ ۆب ەمێئ ەیباس ونوسراوان وەقس مە: ئمەكیە

 نایگەئ ،ەوەنەڕێگەد كانەرامەح ەول نەكەد انۆیخ یتەامیوق  رعەش یكانەوسنور رامەوح
 وانەئ ەیئاراست شیكانەوقس ەانتەباب مەب نین بستەم نەناد ڵەاڵوح رامەح ەب ێگو ەیوانەئ
 .ییەن

 یرعەش یچوونۆب تاەرەس ەستیوێبكات پ كێكار رەه تێوەیەد كێمانڵموسو رە: همەدوو
دواتر  بكات و ەكەبروات كار كەوەبدات، ن یكردنەن انیكردن  یارڕیپاشان ب و تێبزان رەسەل

 اترنیز كانەانیز و ەقورستر نانێكات واز ه وەئ ەوەكەكار ەتیچوەك ەبكات، چونك رعەش یپرس
 بن. وب ندەومەرەزحەرام و تووشی  ەوۆت ۆیهەب شیتر یكەڵخ ەیەوانەل تۆخەل ەوجگ

 شەیمێئ و ەیەوەكیەال مووەه یندەوەرژەب و زەح روەسەخوا ل یرعە: شمێیەس
 ەجگ ۆیەب ،ەوەنەیبك وونڕ یكەڵخ ۆئاوها ب ەنۆخوا چ یرعەش ەك ەیوەل نیاریرپرسەب
 داەتانەباب مەئ یباسكردنەل تمەبیتا یكییەنەوەرژەمن ب ییەرعەش ەركەئ وەئ یكردنێجەبێجەل
 ەچونك ،ییەكراو ن یارید یكیەایمپانۆك انی كێسەك یندەوەرژەب یدانێل شمیستەبەم ،ییەن
 ەبگر ،ەوەناكات كیە شینییئا و یخالقەئ یكیەماەبن چیه ەڵگەل و ییەمن ن یكار ەوەئ
 یداو ەونەكەدەك ەیەزموونەئ ێب ەكەڵخ و ەساد ەنجەگ وەئ یزگاركردنڕمن  یستەبەم
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 انیكانیەستماەد و داهات و نەكەد جیفلیئ انیتواناكان و ەو وز ەوەانیایمپانۆك مەئ ینڕیستبەد
 ننەەیگەد شیتاڵ و یئابورەب انیز ەانیایمپانۆك ەرۆج مەئەك ەیوەل ەجگ ەمەئ نەبەد رەدەهەب
 ەناسنام ێب یوبانك اریناد یحساب ەیژمار كەڵێمۆك ەیوانڕە ەتاڵو مەئ یشومار ێب یكەیەپار و
 .نەكەد

 یتباركردنەمۆت ستمانەبەم ەرامەح ەانیایمپانۆك وەئ یكار نەڵێید كێ:  كاتمەچوار
 انیزانا ەبن، چونك رۆخ رامەوح ڕێال ەیوەب ییەن یشداربووانەب انی ایمپانۆك ینەخاو

 ۆڤجار مر كێندە(. واتا: ههیالكفر عل قعیالكفر وال یاإلنسان ف قعی: )قد ەانیگوتو ەوەنۆكەل
 انی ،یتێكردب ەڵەهەب انی ت،ێبیزانەین ەیەوانەل ەچونك ت،ێكافر ناب مەاڵب ەوەكوفر ەتێوەكەد
 ەچونك یەوا رەه ەكەقس شداەرێل ت،ێبەه یتر یرعەش یكێپاساو رەه انی ت،ێكراب ێیپ رۆزەب

 و دیندارن باش و یكانەڵخ ناسمەد ەانیایمپانۆك ەرۆج مەئ یشداربووانەبەل كێرۆمن ز
 وەئ مووەه نیوارەدێوئوم ەناوێه ایمپانۆكەل انیواز ەمێئ یكانەوەونكردنڕ پاشەل شانیكێرۆز
 ەڵگەل انیكار و ننێبه ێل انیواز  ەوەرعەش یكانەسنوورەب ندنەپاب ەك شیتر ەیزانەڕێب
 .نەكەن

 یزانست یكێوپاشخان تێناكر سەك مووەهەب و ییەسان نائ یكێكار توادانە: فمەنجێپ
 یقهیف رۆدوو ج ۆڤمر شەیتانەباب ەرۆج مەب تەبیتا ،ەستیوێپ ەیكمۆت یندەهڕە ەفر
 كانییەرعەش ەزانست ۆیكەل واوەت ییزاەشارەل ییەتیبرەواجب( ك یقهی)ف مەكیە ەستیوێپ
 یتواەف تێوەیەدەك ەیتەباب وەئ یواوەت یشتنەیگێت ەل ییەتیبرە( كعیواق یقهی)ف ەڵگەل
 رەهەل شتنەیگێت یوازێ)الحكم على الشيء جزء من تصوره( واتا: ش ەبدات چونك ەوەبارەل

 یال شەیدوو زانست مەل كیەرە. هتێبەد ڵەەاڵگ ەوەیەبارەلەك ەیارڕیب وەل ەكێشەب  كێشت
 . تێبەد واوەنات و السەنگ یشەیكەارڕیب ەوییەاینڵدەبوو ب واوەنات یموفت

 یبدات، گرفت كەڵخ ۆب یرامەوح ڵیەاڵح یتواەف و تێستەه سەركەه تێناكر ۆیەب
 یكییەزاەشار چیه ەیەوەئ نەكەكار د ەانیایمپانۆك ەرۆج مەئ ەڵگەل ەینجانەگ وەل كێندەه
 نەدەد شیكەڵوخ انۆیخ ۆب تواەف و نەكەد ەقس ەوەرعەش یناوەب یچەك و ییەن انییرعەش
 تیندەتمەبیتا یبوار تیپرسەد انێیلەك شیكێكات نەكەد رعزانانەش ەڵگەل ێمەد ەمەد و
 یكێتەباب رەه انی امیمیك انی ایزیف یرچوەد انی ەكردو واوەت مییتاەرەس یشەش تەڵێد ییەچ
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 نیترییتاەرەس و نیبچوكتر ەك و ییەن ەوەكانییەرعەش ەزانستەب یندەوەیپ چیه ەتر ك
الغرر،  غبن،ال، ضربا القر ع،یالب ربا) ەینموونەل ەوەیەوبارەل تەیكەد ێل انییرعەش یاریپرس

 ۆیە. بەوەتێنادر ێپ انیمەاڵو و بنەد اڵال وەڕتر ك ەیزاراو و تەباب نیندەچ ( وسیتدلال
 داتەن رەو كێشتەل مەد و تێبگر شیكەڵخ و ۆیخ یندەتمەبیتاەل زڕێ ۆڤمر ەگرنگ

 یزووەئارەناكات ب ڵقبو یسەكەل و یەخوا یرعەش ەوەئ ەچونك ،ییەن ەوەبارەل ییزاەشارەك
 .تێنێبه یكارەب ۆیخ یندەوەرژەبەل انی ۆیخ

 یكار یخود ەب یندەوەیپ ەانیایمپانۆك مەئ ەڵگەكردن ل ەڵەمام یكردنەغەدە: قمەشەش
 ەوەب ەمێئ انیاوانڕسوەڵهەل كێندەه یچەك ،ەیەه ەوەانەیكەڵەمام یمەستیس و اكانیمپانۆك
 داەمێئ یووەڕب ەتیەئا وەئ ەرمانەش ێب و نەیكەد رامەخوا ح ڵیەاڵح ەك نەكەد تبارەمۆت
َذا : )تێرمووەفەد ەورەگ یخوا ەك ەوەنەدەد َذا َحََلٌل َوهََٰ َوََل تَ ُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسنَ ُتُكُم اْلَكِذَب هََٰ

 ناوێپەواتا: ل .(1)(الهِذيَن يَ ْفََتُوَن َعَلى اَّللِه اْلَكِذَب ََل يُ ْفِلُحونَ  ِإنه  ۚ  َحَراٌم ل ِتَ ْفََتُوا َعَلى اَّللِه اْلَكِذَب 
 یخوا مەدەب ۆدر و ەرامەح ەوەئ و ڵەەاڵح ەوەئ نەڵێم تانداۆخ یكانەپوخرا ۆدر یكردنەنیپ
 ربازەد ەورەگ یخوا یسزاەل ستنەبەدەڵه ەخواو مەدەب ۆدر ەیوانەئ ستن،ەبەڵه ەوەورەگ

 . نابن
 شێپ یواڕەنا یكردنڵەاڵح یتاوان داەكەتیەئا ەل ەورەگ یخوا ەك ەیوەئاگا ل ێب

 ۆب مەاڵب ەكردوو ڵەاڵح انیخوا یارمەح ەنازانن ك ەیشێكەب وانەئ ،ەخستوو رامكردنەح
 ەل ەرقورست كردنڵەاڵح رامەح یتەباب كداێكاتەل  ،ەرامەح نڵێیب رامەحەب ەك ەیەشێك ەمێئ
 كردن. رامەح ڵەاڵح

 :ەوەشەب دووەب بنەد رعداەشەل  كانەاساغی و كراوەغەدەق ەشت ەچونك
 قەرعا ەینموونەل رامنەح تداەڕەبنەل رەه ەك تێگوترەد ەرامانەح وەاته: بذمحرم ل -أ

 .ییوتا دوا نایز و رازەب یشتۆگ و

                                                           
 (.116سورة النحل: اآلية ) - 1
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 ۆیهەب مەاڵب نین رامەح تداەڕەبن ەل ەك تێگوترەد ەرامانەح وە: برهیمحرم لغ -ب
 كوەو ،نێكرەد رامەكراو ح یارید یكێكات ۆب ەوەكێنێشو انی كێكار انی كێسەك انی كێكات
 . داینەیه یژێنو یكاتەل شتنۆفر و نڕیك انی ،ركراودایداگ یكییەوەزەل ژكردنێنو

 یتەبابەل ەیوەئ كەو تێبكر رامەح یرعەش یپاساوەب ڵەاڵح كێندەه تێكرەد ۆیەب
 یستەبەمەب ەوەنێبكر سكەرتەب كانڵەەاڵح تێكرەجار د كێندەه انی دات،ەد وڕ( رهی)محرم لغ

 ەكێكیە و ەرائع( ناوبراوذ)سد ال ەب رعداەشەلە ك كانڵەەاڵح ینانێكارهەخراپ ب ەل یکردنگرڕێ
 .یرعەش یحوكم یكانەرچاوەسەل

 اتریكراو ز یارید یكات كار و كێندەه ۆب كانڵەەاڵحە ل كێندەه یكردن رامەح ەواتەك
 تێبرەد ۆب یناەپ ستیوێپ رۆز یكات ۆب نهاەت ەك كانەرامەح یكردن ڵەاڵحەل تێچەدێت ڕێی

. 
 رۆز یكیەوداەم ەشیمەه ەك كردەد ەردەروەپ ینەاڵخودا وا هاو یرەمبەغێپ ۆیەب رەه

: تێوورمەفەد ەوەیەبار وەل شیرەعوم واەشێپ و نێڵبه ێجەب كانەرامەح و انۆیخ وانێنەل
 و ڵەاڵح ەید رەس ەل ۆن ەمێالحرام( واتا: ئ یف أن نقع ەأعشار الحالل مخاف ە)كنا نترك تسع

 یچە. كنیبب كێرامەح یتووش كەوەن ەیوەئ یترسەل كردەدەن شمانیكانەدراوێپەگڕێ ەشت
 مانۆخ رەه شتاێه و نەیكەد شیكانەرامەح ەید رەسەل ۆن ستاێئ كانڵەەاڵح كەن ەمێئ
 .نیبكه ڵەاڵح یشیتر ەیكەد رەسەل كیە تێوەمانەود نیزانەد غدورەمەب

کە  تێكرەباس د ەانیایمپانۆك وەئ یكار یدانێپ تیەرعەش ۆپاساو ب كێندە: همەوتەح
: ەوانەل دانێپەگڕێ ەیگەڵب ەتێبكر تێناكر و ییەن رعداەش یرازووەتەل یكێنگەس چیه
 انەیكەكار یواڵربەب انی ان،ەیكەكار یقازانج یرۆز انی نجان،ەگ ۆكار ب یلەه ەیوەنیزۆد
 رامنەح ەمانەئ ە: باشپرسنەد رامن،ەح ەمانەئ نەڵێید ەمێئ كێكات ۆیەب. ووالتانەل كێرۆزەل
 . ەوەرەزۆبد ۆب انمڵەاڵح یكار یلەه نرەو

 نهاەت مەاڵب ،ەوینەزۆبد ئێوە ۆب ڵەاڵح یكار یلەه ەیولە ینن رپرسەب بەڕێزان ئێمە
 رامەح یزڕۆڕزق و  رەسەل یكێسەك چیه یانیژبژێوی  ای گەورەخون کە بزان ەندەوەئ

 ،ەنبد ینجامەئ وەڕێن بگی حەاڵڵدا كار نێشوەب ەنناد ڵوەه انتۆخۆببەاڵم ئێوە  ە،ناوەدان
 یكار ەیك ەوە. ئەنێبه ۆب كمێژن ەید تڵێب ،مەکە نایز بڵێیتکەسێک بەە وایە وەئ كەوئەمە 
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 تیرپشكەس تۆدواتر خ و تیبزان مارەح و ڵەاڵح یسنور ۆت ەیەوەئ ئێمە یكار ،ئێمەیە
 یتەامیق و ەورەگ یخوا رەبرامەب شتۆیخ رەه و تەیكەد ێك ێیگوەب و تەیكەد یچ ەیوەل

 .تیاریرپرسەب تۆخ
 چیه ۆب دانێپ تەییرعەش ەیگەڵب ەنێبكر تێناكر شەیپاساوان مەكام ل چیه

 .یرعەش یكەڵەیەمام
 .تێب ەناڵخا وەل یئاگا تاەرەس ەگرنگ ەوەتێنێخوەد ەوكوتەڕپ مەئ كێزەڕێب رەه ۆیەب

کۆتاییم سەبارەت بە دابەشکردنی بابەتەکانی توێژینەوەکەیە کە من هەشتەم: تێبینی 
بۆ هەر یەکێک لەو بابەتانە باسێکی تایبەتم تەرخان کردووە و تێیدا هەموو ئەو چەمکانەم 
ڕوونکردۆتەوە کە خوێنەر پێویستی پێیەتی بۆ تێگەیشتنی بابەتەکان و بونیادنانی حوکمە 

تایی و دەرەنجامەکان، بەاڵم سەبارەت بەڕاسپاردەکان هەر لە پێناسەوە تا کۆ ،شەرعییەکان
وبەهۆی نزیکی بابەتەکان لەیەکترەوە و بۆ خۆ الدان لەدووبارەکردنەوەی خاڵەکان 

 ڕاسپاردەکانی هەرسێ باسەکەم بەیەک گوژمە لەکۆتایی باسی سێیەمدا تۆمار کردووە.
ێک لەو بابەتانە ناوەڕۆکی بابەتەکان و بۆ هەریەک باسکردنیئێستایش دەچینە سەر 

 باسێک تەرخان دەکەین وسەرەتا لەدراوی ئەلکترۆنییەوە دەستپێدەکەین.
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 :باسی یەکەم

 حوکمی مامەڵەکردن

 بە دراوە ئەلکرتۆنییەکانەوە

(OneCoin)بەمنوونە 

 
 
 كی.پێشه 

  تەوەری یەکەم: سەرەتایەک لەسەر(OneCoin.) 

 تەوەری دووەم: پێناسەی (OneCoin). 

 تەوەری سێیەم: حوکمی مامەڵەکردن بە (OneCoin)  وەک

 .دراوێکی ژمارەیی

 تەوەری چوارەم: حوکمی مامەڵەکردن بە (OneCoin)  وەک

 پاکێجێکی فێرکاری.

  تەوەری پێنجەم: بەڵگەکانی بانگەشەکارانی(OneCoin). 

  تەوەری شەشەم: بۆچوونی زانایان لەسەر مامەڵەکردن بە 

(OneCoin) .ەوە 
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  پێشەکی:

بۆ سەر گیانی پاکی و ساڵو  سوپاس و ستایش بۆ پەروەردگاری جیهانیان، درود
 پێغەمبەری ئیسالم و یار وشوێنکەوتوانی بەگشتی.

کورتکردنەوەی  سەدەی شۆڕشی تەکنەلۆجیا و (21)ئاشکرایە سەدەی خۆشەویستان 
بەرچاوی بەسەر ژیانی  ئاسانکردنی ئەرکەکانە، ئەم شۆڕشە گۆڕانکاری ڕیشەیی و ڕێگاکان و

تاک وکۆمەڵگاکاندا هێناوە نەک تەنها لە بوار یان ئاستێکی دیاریکراودا بەڵکو لە هەموو 
بوارەکانی ژیان و لەگشت ئاستەکاندا، بواری ئابوری وبازرگانی وداراییش یەکێکە لەو بوارانەی 

 کە شۆڕشی تەکنەلۆجیا  گۆڕانکاری بەرچاوی بەسەردا هێناوە.
 Cryptoئەو گۆڕانکاریانەیش لەو بوارەدا سەرهەڵدانی سیستەمی )لەدیارترینی 

Currencyخوازراوە چونکە تا  ( ودراوی ژمارەیی وگریمانەییە، ئەمەیش شتێکی ئاسایی و
زیاتریان پێویستە لەجێبەجێکردندا، هەر  اسایشیو زیاتر بن ئاسانکاری وئ مامەڵەکان زۆر تر

ڕێکاری  پێشکەوتنی کۆمەڵگاكاندا مرۆڤ زۆر شێواز وهاوکات لەگەڵ  ی مێژوو ویبۆیە بەدرێژا
دواتر داهێنانی  رگانی گرتۆتە بەر، هەر لە گۆڕینەوەی کااڵکان وزجیاوازی بۆ ئاڵوگۆڕی با

دواتر دروستکردنی دراوی کاغەز وکانزایی لەوێنەی  زیو وەک نرخی کااڵکان و دراوی ئاڵتون و
زیو، تادەگاتە داهێنانی چەکی  وی ئاڵتون ووەک بەهایەکی مەعنە... یۆرۆ دۆالر و دینار و
شتە دراوی ئەلکترۆنی یتاکار گە ماستەر کارت و دروستکردنی ڤیزە کارت و کۆمپیالە و بانکی و

 .وژمارەیی
و لەوانەیە پێداویستییەکی  بۆیە سەرهەڵدانی دیاردەی دراوی ئەلکترۆنی شتێکی ئاساییە

خێرایی گوزەر دەکات و پێداویستییەکانیشی هەنووکەیی ئەم سەردەمەیش بێت کە ژیان زۆر بە
سات بە سات لەگۆڕانکاری وگەشەکردندایە و مامەڵە داراییەکانیش تا بێت لەڕووی چەندێتی 
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ئاسایی نییە شێواز و لە ئێستادا بەاڵم ئەوەی لێرەدا و چۆنێتییەوە زیاتر و گەورەتر دەبن، 
 .نەیەائەم جۆرە دراومەڵەپێکردنی ڕێکارە شەرعی و یاساییەکانی دەرکردن و ما سەرچاوە و و

یش تایبەتە بە بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنی یەکێک لەو ئەم توێژینەوەیەبابەتی 
 بازرگانییەکانی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردوە و و زانستی نێوەندە شەرعی ەماوەیەک کەدراوانە 

 .ە (OneCoinدراوی گریمانەیی ئەلکترۆنی )کەئەویش 
 :کە ێتسەرچاوە دەگر لەوەوەیش گرنگی ئەم بابەتە

و نی نەبووە ولەسەردەمی زانایانی کۆندا بو و ەهاوچەرخ و وکەیوهەن ێکیبابەت -1
بڕیاردان لەبارەیەوە  ، بۆیە تێگەیشتن ولەهیچ پەڕتووکێکی فیقهیدا باسی لێوە نەکراوە

ە بڕیاردانی لەبارەیەوتێگەیشتن و شیکردنەوەو پێدەچێت ئاسان نەبێت وهەموو کەس توانای 
 .نەبێت
خەڵکانێکی نەشارەزا و ناپسپۆڕ خۆیان کردۆتە خاوەنی باسەکە و قسەی لەسەر  -2

دەکەن و فەتوای سەیرو سەمەرەی لەبارەوە دەدەن و خۆیشیان و خەڵکیش گومڕاو سەرلێشێواو 
 دەکەن.  
وبڕێک  اتکۆمەڵ دروست دەک دارایی تاک و مەترسی بۆ سەر داهات وئەم بابەتە  -3

انی هەناردەی دەرەوەی واڵت وکۆمەڵێک ژمارە حیسابی نادیار دەکات زۆر لەداهاتی نیشتم
وتواناکانی گەنج بەتەواوی لەکار دەخات وبەهرەکانیان دەمرێنێت ودەیانکاتە بەکاربەرێکی 

 بێبەرامبەر بۆ کۆمپانیا وناوەندە بازرگانییە گوماناوییەکان.
رە پڕۆژە گوماناوی و ئاگادارکردنەوەی خەڵکی بەتایبەتی چینی گەنجان لەم جۆبۆیە 

 وەهمیانەی کە جگە لەماڵوێرانی سوودێکی تری بۆیان نابێت زەرورەتێکی شەرعی و واقیعیە.
و تێیدا قسە لەسەر ە یمیتۆدی نوسینی توێژینەوەکەیش میتۆدێکی وەسفی شیکاری

مێژوو وبنەماکانی  بیرۆکەکە و ئامڕازەکانی و شێوازی ئەنجامدانی و مەترسییەکانی و 
 ەرعییەکەی دەکەین.حوکمە ش

سەبارەت بە پەیکەری توێژینەوەکە: توێژینەوەکە لە شەش تەوەر پێک دێت: تەوەری 
لەخۆ  (OneCoin) پێناسەی تەوەری دووەم، (OneCoinلەسەر ) ەسەرەتایەک یەکەم

وەک دراوێکی  (OneCoin) مامەڵەکردنە بەحوکمی تەوەری سێیەم دەربارەی ، دەگرێت
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وەک پاکێجێکی  (OneCoin) مامەڵەکردن بەحوکمی بە  تایبەتە تەوەری چوارەم، ژمارەیی
دەخەینە ڕوو و  (OneCoin) بەڵگەکانی بانگەشەکارانیدا پێنجەملە تەوەری  فێرکاری،

گفتوگۆیەکی زانستییانەیان لەسەر دەکەین، تەوەری شەشەم و کۆتاییش تایبەت دەکەین بە 
  ە وە. (OneCoin) دراوی ن بەبۆچوونی زانایان لەسەر مامەڵەکردن و بازرگانیکرد

 

 

 :تەوەری یەکەم

 (OneCoinسەرەتایەک لەسەر )

 
 

( کاتێک هەندێک 2٠1٧( ساڵی )3سەرەتای ئاشنابوونم بەم دراوە دەگەڕیتەوە بۆ مانگی )
ان پێوەکردم ودەربارەی حومکی شەرعی مامەڵە کردن ی( پەیوەندیOneCoinلەهەڵسوڕاوانی )

 بەو دراوەوە پرسیان پێکردم.
من مامەڵەکردن بەو جۆرە دراوانە وبەوشێوازەی  هەر سەرەتا من بەڕوونی پێم گوتن کە

ئێستای  بەشەرعی نازانم وگرفتی زۆری تێدا دەبینم، بەاڵم ئەوان قەناعەتیان نەکرد وهەر 
لەسێ کاتی جیادا وبۆچەند کاژێرێک دانیشتنمان کرد وبەاڵم بەداخەوە و بۆیە سێ جار 

چونکە ئەوان هەر سوور بوون لەسەر بەردەوام بوون لەسەر  ند بوودانیشتنەکانمان بێسوو
 کاری خۆیان.

ویستبێتی  و هەر بۆیە هەرکەس پەیوەندی بەمنەوە کردبێت بۆ ئەو مەبەستە 
نەی خۆم وبەشداری تێدا بکات ڕاشکاوانە پێم گوتوە حەرامە وکاری وا نەکات، بەاڵم ئەم بۆچو

ەخاتری ئەوەی کە هەندێک دۆستی خۆشەویست بۆ ڕای گشتی باڵو نەکردەوە، ئەویش ب
ومامۆستای بەڕێز پێشنیاری ئەوەیان کرد کەسەردانێکی )د.عەلی قەرەداغی( بکەین کە ئەو 

کەین، وبۆچونی ئەویش لەو بکات لەکوردستان بوو، بابەتەکە لەگەڵ بەڕێزیشیان تاوتوێ 
 باڵوبکەینەوە.لەسەر بۆچوونی خۆمانی بارەیەوە بزانین وئەوجا 
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( ریووەبوو لەگەڵ کۆمەڵێک پسپۆڕ وشارەزای بوارەکانی )شەریعە وئای تی، وئابوئە
ن لەگەڵ ( سەردانی جەنابی دکتۆرمان کرد ولەنزیکەوە تاوتوێی ئەو باسەما2٠1٧ /23/٥شەوی )
ەڵ بەر لەئێمەیش ئەو برادەرانەی کەسەرقاڵی کارەکە بوون چەند جار قسەیان لەگ کرد و

 کردبوو.
کە گومان ەهەرچەند بابەت :زۆر لەگەڵ بەڕێزیان ئەو گوتیپاش گفتوگۆیەکی 

وئاڵۆزییەکی زۆری لەسەرە بەاڵم من ناتوانم لە ئێستادا بڵێم حەرامە وپێویستم 
 بەلێکۆڵینەوەی زیاترە.

نە چونکە ڕۆژا ؛کە بڕیار لەسەر ئەم بابەتە دواکەوتن هەڵناگرێت :منیش عەرزم کرد
ڵکانە دواتریش ئەو خە وەدەگلێنن وفریویان دەدەن وبەکاربەرانی ئەو دراوە خەڵکی نوێ تێ

 زیانێێنن توشی زیانی زۆر دەبن، بۆیە ڕێکەوتین لەسەر ئەوەی کە بەڕهئەگەر وازیش ب
( OneCoinتا ئەوکاتەی بۆیان یەکال دەبێتەوە فەتوا بدەن کەبەکاربەرانی ) لەئێستادا و

ان پێوە اڵتیان بکات پەیوەندیولەهاوچاالکییەکانیان ڕابگرن وبانگەشەی بۆ نەکەن وداوایش 
 بۆ قەتەر بەڵینیشی پێداین کە لەماوەی سێ ڕۆژ بۆ هەفتەیەک پاش گەڕانەوەی نەکەن و

ەتوایەی هەر ئەو شەوەیش لەالپەڕەی فەرمی خۆی ئەم ف بڕیاری کۆتایی لەو بارەیەوە دەدات و
ردن رەت بەمامەڵەکنکردنەوەیەک لەالیەن دکتۆر عەلی قەرەداغی سەباووباڵو کردەوە: )ڕو

( دکتۆر عەلی قەرەداغی ئەمینداری گشتی یەکێتی OneCoinلەگەڵ دراوی ئەلکترۆنی )
اوی جیهانی زانایانی موسڵمان پاش ئەوەی دوو کۆبونەوەی لەگەڵ الیەنگرانی بەشداری در

ێک ( کردو وگوێی بۆ ڕاو بۆچونەکانیان گرت، دواتریش لەگەڵ کۆمەڵOneCoinئەلکترۆنی )
و  قتوگۆگ نی کۆبونەوەی کرد ویزانایانی ئای بانگخواز و مامۆستای زانکۆ و یناس ولە ئابور

ئەوانەی لەپشت ئەم کارەوەن  ڕاگۆڕینەوە لەسەر بابەتەکە کرا سەبارەت بەپێناسە و
ان ییەوە حەاڵڵە یوسودوقازانجی بۆ هەرێمی کوردستان وئایا ئەم مامەڵەیە لەڕووی شەرع

 حەرامە؟
ردوو گروپەکەدا دکتۆر عەلی قەرەداغی گوتی: داوا لەموسوڵمانان لەکۆتایی بینینی هە

ان پێوە یپەیوەندی ( ڕابگرن وOneCoinدەکەم کە مامەڵە کردن لەگەڵ دراوی ئەلکترۆنی )
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پسپۆڕانی بوارەکە  وەرگرتنی ڕای زانایان و نەکەن، لە ئایندەیەکی نزیکیشدا پاش توێژینەوە و
 . (2)دەکەین(فەتوایەکی شەرعی لەم بارەیەوە دەر

ەوە پاش دیدارەکە و وەکو ڕێزێک بۆ جەنابیان ئیتر من هیچم لەوبارەوە باڵو نەکرد
 وهەر چاوەڕوانی وەاڵمی ئەو بووم و ناوبەناو بەتەلەفۆن یان بەبینین ولەڕێی کەسە
ی نزیکەکانییەوە یادمان دەخستەوە کە ئێمە و خەڵکانێکی زۆری تریش چاوەڕوانی وەاڵم

اریش جبەاڵم ئەو هەر وەاڵمی نەبوو، یەک دووجار لەکەناڵی جەزیرە وهەندێک بەڕێزیانین، 
ونی لەهەندێک چاوپێکەوتنی ڕۆژنامەوانی کەقسەی لەسەرئەو بابەتە دەکرد هەر هەمان بۆچ
ریان یەکەمجاری دەگوت و بەڕونی نەیدەگوت حەرامە و هەر داوای ئەوەی دەکرد خەڵک بەشدا

 یاتری لەبارەوە دەکات.لەگەڵ نەکات تا لێکۆڵینەوەی ز
لەو ماوەیەشدا بەکاربەران وهەڵسوڕێنەرانی دراوەکە کە هەندێکیان لە جەنابی 

ەر کار دکتۆریشەوە نزیک بوون، هیچ ڕێزێکیان بۆ فەتواکەی ئەو دانەنا وبەردەوامبوون لەس
و  وچاالکی خۆیان و خەڵکانێکی زۆری تریان تێوەگالند و ڕۆژانە کۆڕ و سیمیناری گشتی

ە لەسەر بەتیان دەگرت و بەشداربووانیان زیادی دەکرد، لەبەرامبەریشدا فشارەکان ڕۆژانتای
رد، ئێمە زیادی دەکرد وپەیتا پەیتا خەڵک تەلەفۆنی دەکرد وداوای بۆچونی ئێمەیان دەک
ەڵکی کەدەمانگوت حەرامە، دەیانگوت ئەگەر وایە بۆ بێدەنگن و بەئاشکرا قسە ناکەن وبۆخ

 ڕوون ناکەنەوە.
لەسەر بەڵێنەکەی خۆم تا پێنج مانگ چاوەڕوانی وەاڵمی جەنابی دکتۆرم کرد بەاڵم  من

بێسوود بوو،  ئیتر بڕیارمدا چیتر چاوەڕوانی نەکەم و بۆ یەکەم جار وبەندە وەک یەکەم 
کەس بەڕوونی حەرامی مامەڵە کردنم بەو بەناو دراوە ئەلکترۆنییەوە ڕاگەیاند وزنجیرە 

(. ٤/1٠/2٠1٧( )3/1٠/2٠1٧( )2/1٠/2٠1٧( )1/1٠/2٠1٧( )3٠/٩/2٠1٧ەروارەکانی )باسێکم لە پێنج بەش لەب
لەسەر باڵوکردەوە وگشت بەڵگەکانیشم لەو بارەیەوە خستە ڕوو، چونکە وەکو پێشەوا ئەحمەد 
دەفەرمووێت: )ئەگەر شارەزایان بێدەنگ بوون وخەڵکی سادەیش نەزانن ئەی کەی حەق 

 .(3)وڕاستی دەردەکەوێت(
                                                           

 .ar.facebook.com/alqaradghi-https://ar .23/٥/2٠1٧پەڕەی فەرمی د. عەلی قەرەداغی،  - 2

 .2٧٩، دار المعرفة، بيروت، ص2أبو يعلى )أبو الحسين ابن أبي يعلى(،  طبقات الحنابلة، ج - 3

https://ar-ar.facebook.com/alqaradghi
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ریان هاوازۆر نیگەران بوون و ( OneCoinاڵو بوونەوەی بابەتەکە بەشداربوانی )پاش ب
زیاتر  هەندێکیان توشی هستیریا بوون وهەر لەباڵوبونەوەی یەکەم بەشی باسەکە لێ هەستا و

مەت تۆسی کەبەداخەوە زۆربەی زۆری کۆمێنتەکان و( کۆمێنتیان لەسەر بابەتەکە نو2٠٠لە )
کی بەدەگمەن تێبینی یان سەرنجێو ومنااڵنە وئاست نزم بوون  قسەی هەرزەبەخشینەوە و 

و  زانستی لەسەر بابەتەکە تێدا بوو، تەنانەت هەندێک بەناو ڕۆشنبیرو وفەریکە سیاسی
شیرین زۆر نالەوەاڵمی نووسراوەکەی مندا خوێندەواریان هەبوو کە پۆستی بااڵیشیان هەبوو 

وایە مەتی ئاستی زانستی بابەتەکەی خۆم نەبئەگەر لەبەر حور کردبوو، کەیان پێناسەی خۆ
 ادەنا.دلێرە کە ناوی ئەوان لەشکۆی کەمدەکاتەوە ناوم دەبردن وکۆمێنتەکانیشیانم وەک خۆی 

منیش  بەهەر حاڵ هەندێک لەوانە بەردەوامبوون لە پێناسەکردنی خراپی خۆیان و
 کانیان.ەیهەرەمی هیوا وەهمیبنکەنکردنی  ەکان ویوەی ڕاستیەونکردنوبەردەوام بووم لەسەر ڕ

ناو بەهەندێک لە  ئەمە لەکاتێکدا کەئەوان خۆیان لەسەرەتادا دەستپێشخەریان کرد و
(top leaderە ) بەاڵم ەتی کارەکە ڕاوێژیان پێکردمیدەربارەی شەرعی ە الم ونکانیان هات ،

ڵگەکانم انستی بەلەبری ئەوەی وەاڵمی زە ئیتر یکەزانیان بۆچونی من لەبەرژەوەندی ئەوان نی
 مەبەستەکانم نەک خودیکەوتنە تۆمەت بەخشینەوە ودروستکردنی گومان لەسەر بدەنەوە 

 بۆچوون و بەڵگەکانم.
هەرچەندە بەندە هەرچیم گوتوە لەوبارەیەوە لەبری یەک بەڵگە دەیەها بەڵگەی 

ا ەهدەی لەپەیجی تایبەتی خۆم و و بەدەنگی بەرز شەرعیم لەسەری هەبووە، وبەئاشکرا و
هەموو ، و بەڵگەکانم خستۆتە ڕو کۆڕوسیمیناردا قسەکانم کردوە و لۆکاڵی و کەناڵی ئاسمانی و

اوازی کە بۆچونی جی گفتوگۆ لەگەڵ هەرکەسێک کاتیش ئامادەیی خۆم نیشانداوە بۆ دانیشتن و
 هەیە لەوبارەیەوە.

( لە کەناڵی ئاسمانی ڕوداو پەیوەندییان پێوە کردم بۆ 2/12/2٠1٧هەر بۆ نموونە: لە )
لەبەرنامەی )مژاری  (OneCoin)بەشداریکردن و قسەکردن لەسەر بابەتی دراوی گریمانەیی 

 .(٤)(ئابووری( لەگەڵ بەڕێز )م. دارا کەریم مەحموود
                                                           

 دەتوانن لەڕێی ئەم بەستەرەوە بینەر وبیسەری دەقی ئەو چاوپێکەوتنە بن: - ٤

 4qTkpaqqgy-https://www.youtube.com/watch?v=.  

https://www.youtube.com/watch?v=-qTkpaqqgy4
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ن پێوەکردم بۆ بەشداریکردن ( لە ڕادوێی دواڕۆژ پەیوەندیا٥/12/2٠1٧دواتر و لە )
 .(٥)لەدیبەتێک لەگەڵ کاک )هۆمەر پاڵکانە( لەسەر هەمان بابەت

پاش ئەوانیش لقی گەرمیانی ئینستتیوتی ژیار لەبەر زۆری بەشداربوانی دراوی 
(OneCoin)  لەکەالر داوایان کرد کە سیمینارێک لەکەالر ساز بکەین و ڕوو بەڕوو گفتوگۆ

ی بەروارلەگەڵ ئەو بەڕێزانە لەو بارەیەوە بکەین، منیش پێشنیارەکەم قبوڵ کرد و لە
 .(6)( سیمنارێکم لەکەالر لەسەر ئەو بابەتە پێشکەش کرد11/1/2٠1٨)

ایی رژەوەندییەکی تایبەتی دونیئێستایش من هەموو الیەک دڵنیا دەکەمەوە کەهیچ بە
وو بنەبووە، بگرە بەپێچەوانەوە منیش پێم خۆش  وو کەسیم لەم بابەت وبۆچونەمدا نییە 

ی حەاڵڵ بوایە وئەو هەموو لێڵی و گومان و مەترسییەی تێدا نەبوایە تا خەڵکانێک لێ
خەمی وگشتی سوودمەند بوونایە، بەاڵم بەداخەوە کە بەپێچەوانەوەیە هەر بۆیە بەرژەوەندی 

دن ی نەتەوە ونیشتمان لەپێشترە؛ چونکە مامەڵەکریقیامەتی خۆم و خەڵک و خاک و ئابور
لێشاوی مەترسییەکی زۆریان تێدایە وپارەیەکی بە وەەم جۆرە بەناو دراوە و هاوشێوەکانیهب

 هاواڵتیانی ئەم هەرێمە هەناردەی چارەنووسێکی وون و نادیار دەکات.
دا پێم خۆشە جەخت لەسەر یەک خاڵ بکەمەوە کە هەر لەکۆتایی ئەم دەستپێکە

لەسەرەتاوە گوتومە وبەردەوامیش دووبارەم کردۆتەوە کەمن بەهیچ شێوەیەک دژی سیستەمی 
دراوی ژمارەیی نیم و پێیشم حەرام نیە بەڵکو بەپێچەوانەوە پێم وایە داهاتوو بۆ دراوی 

کان نەک بەرژەوەندی کۆمپانیا ژمارەیی دەبێت؛ بەاڵم بەپێی پێودانگە شەرعی ویاساییە
وەهمییەکان؛ بۆیە ئەم قسانەی من لە ئێستادا لەسەر ئێستای دراوێکی تایبەتە کە ناوی 

(OneCoin( ە و کاتێکیش دەڵێین مامەڵە کردن لەگەڵ )OneCoin بەم شێوەیە حەرامە )
مپانیای هەرکات کۆ دەوام دەبێت، بەڵکورواتای ئەوە نییە کە تاقیامەت ئەم حەرامە هەر بە

                                                           
 دەتوانن لەڕێی ئەم بەستەرەوە بیسەری دەقی ئەو چاوپێکەوتنە بن: - ٥

U7TxJdLL7https://www.youtube.com/watch?v=vI. 

 ری دەقی ئەو سیمینارە بن:دەتوانن لەڕێی ئەم بەستەرەوە بینەر و بیسە - 6

I0bEfT7s5https://www.youtube.com/watch?v=hA. 
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(OneCoinبەکارەکەیدا چوەوە ولەگەڵ بنەماکانی ئابو )ەکان یمامەڵە شەرعی ری ئیسالمی وو
 گونجاندی ئەو کات ئێمەیش گرفتێکمان لەگەڵی نابێت.

 
 

 تەوەری دووەم

 (OneCoinپێناسەی )

 
( با سەرەتا لە پێناسەی دراوەوە دەست OneCoinبەر لەوەی بچینە سەر پێناسەی )

 بزانین دراو چییە؟. و چۆن بەرهەم دەهێنرێت؟. و مەبەست لەبەرهەمهێنانی چییە؟.پێبکەین 
لە جۆری کە بریتییە لە شێوازێکی بەرجەستەو قبوڵکراو لە پارە (Currency) دراو 

پارچەی کانزایی یاخود کاغەزیدایە و لەالیەن حکومەتێکەوە دەردەکرێت و لەناو سیستەمێکی 
 ئابووریدا بەکار دەهێنرێت.

دراو وەکو نێوەندگیرێک بەکار دەهێنرێت بۆ مامەڵەکان و بە بنەمای بازرگانی کردن 
 دادەنرێت.

لە کاتی بەرهەم هێنانی دراودا ژمارە بچوکەکانی دراوەکە بۆ نمونە چارەکی، یاخود 
 یەک لە سەدی دراوەکە بە شێوازی کانزایی بەرهەم دەهێنرێت و پێی دەوترێت )کۆین(.

بریتییە لەپیشەسازی چوارەمی دراوی (Crypto Currency): کریپتۆ کەرەنسی 
هیچ حاڵەتێکی فیزیکی و بەرجەستەبووی نییە  وجیهانی کە دراوێکی ژمارەیی تەشفیرکراوە 

و پشت بە سیستەمی  وەکانی ئینتەرنێتی دوو بەرهەم دەهێنرێتولەڕێی هێڵە پێشکەوتو 
(Blockchain) تا ئێستا نزیکەی  وکار دەهێنرێت و لەمامەڵە بازرگانییەکاندا بە دەبەستێت
 ونیان هەیە.ولەبازاڕەکاندا ب ی( دراوی ژمارەی1٧٠٠)

ئەم جۆرە دراوانە هیچ حکومەتێک خاوەنی نییە. هەر بۆیە بەهاکەی زۆر بە خێرایی 
 لە گۆرانکاریدایە و لە ژێر هیچ جۆرە پاراستن و چاودێرییەکدا نییە.
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دەگەڕێتەوە بۆ لەبنەڕەتدا هۆکاری سەرەکی سەرهەڵدانی ئەم جۆرە دراوانە 
 هەروەها خۆ قوتارکردن لە چاودێری ،کەمکردنەوەی تێچوونەکانی حەواڵەو نێوەندگیری

 یاسایی بۆ مامەڵە داراییەکان.
تی خواس کەدەگەڕێتەوە دا بۆ خاڵی کۆتایی الەئێست گەشەکردنی خێرایهۆکاری  بەاڵم
کردن بەمرۆڤ یمافیا و وتۆڕەکانی تیرۆر وسپیکردنەوەی پارە وبازرگان باندەکانی

 دروستکردنی دراوێک کە دوور بێتدۆزینەوە و  لەسەر ەومادەهۆشبەرەکان وهاکەرزەکان
بۆ  دەوڵەت بەدواداچونێکی دەزگا فەرمییەکانی دارایی هەر لێپێچینەوە و لەچاوی یاسا و

وونیان  لەکۆتاییدا ئامانجی تا یاساغەکانی ئەوان، گوماناوی و سەرچاوە نادیار و داهات و
رخی ؛ هەر ئەوەیش هۆکاری سەرەکی بەرزبوونەوەی خەیاڵی نلەدراوی ئەلکترۆنیدا دۆزیەوە

 .هەندێک لەو دراوانەیە
لەالیەن  بوو کە (Bitcoin)( دراوی 2٠٠٩یەکەم دراوی ژمارەیی کە کەوتە بازاڕەوە ساڵی )

( دا 2٠1٨دەستی پێکرد و لە ) )$٠.1را و سەرەتا نرخەکەی بە ))ساتوشی ناکوموتو( وە دروستک
  .$(1٩٠٠٠٠)نرخەکەی گەیشتە 

اسراوە ( کەبە دراوی زیوی نLiteCoin( دا دراوی الیت کۆین )2٠11پاش ئەو و لەساڵی )
ازاڕەوە. ( کەوتە بEthereum( دا دراوی ئیسریۆم )2٠1٥کەوتە بازاڕەوە، پاش ئەو و لە ساڵی )

 .(OneCoin)پاش ئەوانیش چەندین دراوی تر سەریان هەڵەدا تا کار گەیشتە 
لەالیەن ە وە، کە ( OneCoin)یەکێکی تر لەو دراوانە سەری هەڵدا بەناوی ( 2٠1٤ساڵی )

 :بەناوەکانیە وە بەرهەم هێنراوە  (٧)ردوو کۆمپانیای ئۆفشۆ
(OneCoin Ltd)  لەدوبەی. 

OneLife Network Ltd) ).لە بێلیز لە رۆژهەاڵتی ئەمریکای ناوەراست 

                                                           
ن بۆ دەکاتەوە کە سەرمایەی بریتییە لە کۆمپانیایەک کە کەسێک لە واڵتێکی تر دایدەمەزرێنێت کە تیایدا یاساکانی باج ئاسانە و لە واڵتەکانی خۆیاندا رێگایا - ٧

( 3$( و لە ماوەی تەنها )6٠٠ها بە بری )ز یاخود لە دوبەی تەنیێلبکۆمپانیاکانیان بگوازنەوە و هەر کەس بیەوێت ببێتە خاوەنی کۆمپانیایەکی ئۆفشۆر لە واڵتی 

 رۆژدا دەتوانێت ئەو کارە بکات.
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ا ۆڤژا ئیگناتۆڕ اری بەناویگبەسەرپەرشتی خانمێکی بولهەردوو کۆمپانیای ناوبراو 
(Ruja Ignatova ) سینگەی سەرەکی نووشەش نووسینگەی لەجیهاندا هەیە و  وکار دەکات

 .و نووسینگەیەکیشی لە دوبەی هەیە اریایەگکۆمپانیاکە لە بول
مار سەبارەت بە ڕێکارەکانی ئەندامبوون لە کۆمپانیا سەرەتا پێویستە ناوی خۆت تۆ

 کۆمپانیا. ( یۆرۆ بدەیتە3٠بکەیت و ببیتە ئەندامێکی کارا و لەبەرامبەر ئەمەیشدا پێویستە )
بەرهەم بهێنێت بۆیە ( Coin( ملیار )2،1سێرڤەرەکانی کۆمپانیای ناوبراو لەتوانایدایە )

( دەداتەوە کە سێرڤەرەکانی توانای بەرهەمهێنانی تەنها Bitcoin)لەم ڕوەوە زۆر پێش دراوی 
( زیاتر لە سێ ملیۆن بەشدابووی OneCoinلەئێستادا ) ( ی هەیە وBitcoin)( ملیۆن 21)

رین دراوی ( دا کۆمپانیا بانگەشەی ئەوەی دەکرد کە خاوەنی دووەم گەورەت2٠16لەساڵی ) هەیە.
 ( ملیار یەکەی فرۆشراوی هەیە. 12٠ژمارەیی جیهانە و )
و  (Crypto Currency( یش بەشێکە لەسیستەمی )OneCoinهەر چەندە )

پاراستن لەهەر بەکارهێنانێکی نایاسایی سیستەم و سەکۆی بەقسەی بانگەشەکارانی و بۆ خۆ
نامۆیە بە دراوی ئەلکترۆنی،  ( بەکار دەهێنێت، کە سیستەمێکی KYC)بەکاربەرەکەت بناسە( )

ە کە لە پێگەی ینیبوونی ( لەنێوان ئەو دراوە ژمارەییانەدا OneCoin) هەر بۆیە تا ئێستا
(Coin Market Cap تۆمار کراون کە پێگەیەکی تایبەتە بەبەدواچونی کار وبەهاکانی )

 دراوە ئەلکترۆنییەکان.
نیشدا شەی دراوی ئەلکترۆتەنانەت لەنەخ (OneCoinئەمەیش ئەوە دەگەیەنێت کە )

بوونی نیە، ولەهیچ بۆرسەیەکی جیهانیدا وەکو دراو مامەڵەی لەگەڵ ناکرێت وهیچ کام 
 :وەی دراوین لەیلەمەرجەکانی دراوبوونی تێدا نییە کەبریت

 دەبێت ئامڕاز بێت بۆ ئاڵوگۆڕکردنی کااڵکان. -1
 پێوەر بێت بۆ نرخ وبەهای کااڵ وخزمەتگوزارییەکان. -2
 دەزگایەکی دارایی باوەڕ پێکراو دەری بکات وپشتیوانی لێ بکات.دەوڵەت یان  -3
 هەبووی هەبێت وخەڵکی بتوانن مامەڵەی پێوە بکەن وبەکاری بهێنن. -٤
 پێکهاتەی کانزایی دراوەکە شەرعی بێت. -٥
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هەر دراوێکیش ئەم مەرجانەی تێدا نەبوو ئەوە بەدراو ئەژمار ناکرێت وبەداخیشەوە 
 ( دا بوونیان نیە.OneCoinجانە لە )لە ئێستادا هیچ کام لەم مەر

ی فێرکاری ێکپاکێجچەند  وەکلەئێستادا ( OneCoinهەر بۆیە بانگەشەکارانی )
( پاکێجە و ئاستی جیاواز ٧بەگشتی )و پاکێجەکانیشیان دەیفرۆشن  مامەڵەی پێوە دەکەن و

( 2٧٥٠٠)تا دەگاتە  ات( یۆرۆوە دەست پێ دەک11٠ونرخی جیاوازیان هەیە ونرخەکانیان لە )
( یۆرۆ واتا نزیکەی حەوت دەفتەر ٥٩31٠یۆرۆ، وەنرخی هەموو پاکێجەکانی پێکەوە دەکاتە )

 دۆالر. 
 ی،بووانرا بڕێک )تۆکن( وەک دیاری دەداتە بەشدایلەگەڵ هەر یەک لەو پاکێجانە کۆمپان

( 2٧٥٠٠)( تۆکن دەدات، بەاڵم بۆ پاکێجێکی 1٠٠٠( یۆرۆیی کۆمپانیا )11٠بۆنموونە بۆ پاکێجێکی )
( تۆکن دەدات. وئەو )تۆکن( انە پاش تێپەڕبوونیان بە کۆمەڵێک 3٠٠٠٠٠یۆرۆیی کۆمپانیا )

 ( ودەچنە سەر هەبووی خاوەن پاکێجەکان.Coinقۆناغ وبەرنامەی ئاڵۆزدا دەبنە )
بەشداربووانی سیستەمەکە جگە لە قازانجی پاکێجەکان و بەناو دراوەکان، هەر کەس 

نیا پەیدا بکات و لە ڕێی بەستەرەکەی خۆیەوە ناوی تۆمار بکات و کڕیارێکی نوێ بۆ کۆمپا
٪( نرخی پاکێجی فرۆشراوی ئەو ئەندامە 1٠بیهێنێتە سیستەمەکەوە کۆمپانیا لەبەرامبەردا )

نوێیەی پێدەدات، تا کڕیاری زیاتریش پەیدا بکات ڕێژەی قازانجی زیاد دەکات؛ ئەمە جگە لە 
ئەو نەوەیەوە بەشداری دەکەن کەلەڕێگەی ئەمەوە قازانجی نەوەکانی تر کە لەڕێگەی 

بەڕاستەوخۆ بەشداری سیستەمەکەیان کردووە، هەر بۆیە بانگەشەکارانی و لەپێناو زیادکردنی 
 قازانجی خۆیان بەردەوام لەهەوڵدان تا زۆرترین کەس تێوەبگلێنن.

دراوانە دراوی ئاسایی ئەوەیە کە ئەم  خاڵی جیاکەرەوەی سەرەکی ئەم جۆرە دراوانە و
سەر  ژمارەی گریمانەیین و تەنها کۆمەڵێک تەلیسم و ە ویهەبووی بەرجەستەبوویان نی

دوور لەچاوی  باوەڕپێکراو نین و بەهیچی دەوڵەت یان دامەزراوەیەکی دارایی خاوەن سەنگ و
مەترسییەکی زۆریان  چاالکییەکانیان ئەنجام دەدەن و دەزگاکانی چاودێری دارایی کار و یاسا و
تان اڵان بەسەردا دێت، هەر بۆیە زۆرێک لەوویبەهاکانیان زۆر بە خێرایی گۆڕانکاری رە ولەسە

 لەقەڵەم دەدەن. غدەکەن ومامەڵەپێوەکردنیان بەیاسائێستادا بەتوندی دژایەتی  لە
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و هەڵسوڕاوانی لە چەندین واڵتی دونیا لە  (OneCoin)کۆمپانیای وەبەرهێنی 
ستان  کێشەی دنینموونەی ئەمریکا و ئەڵمانیا و بەریتانیا و ئیتاڵیا و بەلژیکا و هەنگاریا و ه

 ندین واڵتیش بنکەو بارەگاکانیان داخراوە. یاساییان هەیە و لەچه
نجلۆس ( و لەفڕۆکەخانەی لۆس ئە6/3/2٠1٩لەم دواییانەشدا و بەدیاریکراوی لە )

ی بەڕێوەبەری اۆڤئیگنات قوستەنتینFBI) نووسینگەی لێکۆڵینەوە فیدراڵییەکانی ئەمریکا )
ی بەرپرسی یەکەمی پڕۆژەی  (Ruja Ignatovaو برای ) (OneCoinکارگێڕی )

(OneCoin) ی بە تۆمەتی پالنگێڕی بۆ کاری ساختە و دزی و فێڵی ئەلکترۆنی و
 .(٨)کردوەی پارە دەستگیروەهمی و شۆردنە دروستکردنی کۆمپانیای

 

 

 

 

 

 
                                                           

 بەستەرانە بکە:توێژینەوە و بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ئەم بابەتە سەیری ئەم  - ٨

SHc/view4WIdzmFVSGdCRzBDUGw6tr1B0https://drive.google.com/file/d/. 

 Onecoin.html/06/2016https://www.alarbcoin.com/. 

1.3141602-25-12-2017https://www.albayan.ae/opinions/articles/،/https://www.borsaforex.com. 

/2017ifearabic.blogspot.com/http://onel. 

.html336583tech/-https://www.hespress.com/hi 

/onecoin.eu.html05/2016https://thealkhabir.blogspot.com/ 

،/13062813https://slideplayer.com/slide/ 

.html18post_-/blog12/2016http://pharmakone.blogspot.com/ 

/https://www.bestmlmmarketing.com. 

http://www.dictionary.com/browse/ponzi. 

 answers/answersponzihtm.html-https://www.sec.gov/fast . 

http://www.apintertrust.com/offshore_company/belize_tax_haven.htm. 

798146cm-top-on-still-bitcoin-cryptocurrencies-to-up-warm-malaysians-http://www.nasdaq.com/article/survey. 

scheme-ponzi-mlm-global-as-exposed-onecoin-scam-much-coin-https://cointelegraph.com/news/one.. 

https://www.alarbcoin.com/2016/06/Onecoin.html
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2017-12-25-1.3141602
https://www.borsaforex.com/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://onelifearabic.blogspot.com/2017/
https://www.hespress.com/hi-tech/336583.html
https://thealkhabir.blogspot.com/2016/05/onecoin.eu.html
https://slideplayer.com/slide/13062813/
http://pharmakone.blogspot.com/2016/12/blog-post_18.html
https://www.bestmlmmarketing.com/
http://www.dictionary.com/browse/ponzi
https://www.sec.gov/fast-answers/answersponzihtm.html
http://www.apintertrust.com/offshore_company/belize_tax_haven.htm
http://www.nasdaq.com/article/survey-malaysians-warm-up-to-cryptocurrencies-bitcoin-still-on-top-cm798146
https://cointelegraph.com/news/one-coin-much-scam-onecoin-exposed-as-global-mlm-ponzi-scheme
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 تەوەری سێیەم

 وەک دراوێکی ژمارەیی (OneCoin)حوکمی مامەڵەکردن بە 

 
 ەکێشەبلەبنەڕەتدا دراوێکی ئەلکترۆنییە و  (OneCoin)وەک پێشتر گوتمان 

و شێوەی دراوەکە و گشت زانیارییەکانی لەپەیجی  (Crypto Currency) یمەستیسەل
( بۆ کڕينی کااڵ Dealshakerفەرمی کۆمپانیا بوونی هەیە و بازاڕێکيشيان هەیە بەناوی )

 ( بەراوردی دەکەن. (Bitcoinو بەکاربەرانی هەمیشە بە  (OneCoin)بە 
وی ی ئەمانە هەمووی بەکاربەرانی دراوەکە بەهۆی نەبوونی متمانە بەداهاتوسەرەڕا

دراو و پڕۆژەکە و بۆ خۆدزینەوە لە چەند پرسێکی شەرعی لە ئێستادا و هەر 
ەکە و تەنها کااڵی (OneCoin)بەرپرسیارێتییەکی یاسایی لەداهاتوودا وای وێنا دەکەن کە 

نها ڕە پارەیەی لەبەشداربوو وەردەگیرێت تەلەچەند پاکێجێکی فێرکاری پێک دێت و ئەو ب
 لەبەرامبەر فێربوونی بەکارهێنانی سیستەمەکەیە و هیچی تر.

ئێمەیش لێرەدا و لەپێناو ڕوونکردنەوەی باسەکە بەشێوازێکی زانستی و گشتگیر 
بەهەردوو گریمانەکە قسە لەسەر درووستی و نادرووستی دەکەین و بۆ هەر گریمانەیەکیان 

  خان دەکەین و ئەم تەوەرە تەرخان دەکەین بۆ گریمانەی یەکەم.  تەوەرێک تەر
دراوێکی  (OneCoin)زانستی ترە  وتمان ڕاستتر وگ یەکەم کە گریمانەیبەپێی 

( یان بۆ ئەو مەبەستە Crypto Currencyگریمانەیی ژمارەییە وبەشێکە لەسیستەمی )
 کاری لەسەر دەکرێت.

تێدایە کە هەر  یاسایی و تەکنیکی گرفتی شەرعیەوە ئەم دراوە کۆمەڵێک ولەم ڕو 
یەکێکیان بەسە بۆ ئەوەی قەدەغە ویاساغی بکەن بەاڵم ئەو هەموو ئەوانەی پێکەوە تێدایە، 

 ئەو گرفتانەیش بریتین لە:
دراوە کەواتە لەکاتی مامەڵە پێوەکردنی پێویستە  (OneCoin)لەبەر ئەوەی  .1

 .دراوی تێدا بێتمامەڵەکردنی شەرعییەکانی  هەموو مەرجە
مەرجی سەرەکی مامەڵەکردنی شەرعیش بەهەر دراوێکەوە ئەوەیە کە دەبێت لەکاتی 

 ن چ بەخۆیـــــردن بــــــوئامادەی ڕادەستک ر هەردووکیان دراو بنــئاڵوگۆڕکردنی بەدراوێکی ت

https://sa.investing.com/crypto/bitcoin-cash
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 ەبێت.ڕێگەی چەکی بانکی یان هەر ئامڕازێکی ترەوە کە وەک ئەو وابێت و نرخی ئەوی هچ لە
ەر خۆ ئەگەر یەکێک لەدراوەکان ئامادە نەبوون یان هەبووی تەواویان نەبوو ئەوە یەکس

 .دروست نیە مامەڵەکە دەبێتە سوو و
ی بوەتە دراوێکیە؛ چونکە نەدا بوونی نی (OneCoin)لە  دائێستالە ئەم مەرجەیش 

ەو ئواتر د فەرمی ولەکاتی مامەڵەپێوەکردنی سەرەتا خۆی لەچەند تۆکنێکدا دەبینێتەوە و
( بوونیان Coin( وتەنانەت بەهای پاش بە )Coinتۆکینانە پاش چەند قۆناغێک دەبنە )

ان پێی دروست دەکات کەزانایلە سوو  كجۆرێنەزانراوە، بۆیە مامەڵە پێوەکردنی  یەوشاراوە
 وی ئامادە نەبوونی یەکێک لەدراوەکان. و( واتا: سةراب النسیئدەڵێن )

ون بەڵکو هەموو ئەو شتانە دەگرنەوە کە درا (OneCoin)ئەم بنەمایەیش نەک تەنها 
ۆمپیالە یان حوکمی دراو وەردەگرن وەک ئاڵتون، زیو، دراوی کاغەز، چەکی بانکی، تەنانەت ک

ەرع شو هەر شتێکی تریش کە وەک دراو مامەڵەی پێوە بکرێت بەدراوی ژمارەییشەوە. چونکە 
و کیان بۆیە هەر شتێک خەڵکی وەک درامامەڵە لەگەڵ ناوی شتەکان ناکات بەڵکو ناوەڕۆ

تەماشای بکەن ومامەڵەی پێوە بکەن هەمان حوکمی دراوی شەرعی وەردەگرێت وبەهەمان 
 شێوەیش مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت.

نَ ُهْم اْْلُُلوَد َحَّته َتُكوَن ََلَا ِسكهٌة َوَعْْيٌ َلَكرِ ێت: ڵپێشەوا مالیک دە ْهتُ َها )َوَلْو َأنه النهاَس َأَجاُزوا بَ ی ْ
واتا: ئەگەر خەڵكی ڕازیبوون بەوەی بەپێستی ئاژەڵ مامەڵە  .(٩)(َأْن تُ َباَع اِبلذهَهِب َواْلَوِرِق نَِظَرة  

مامەڵەی پێوە  سكەیان پێ لێدا، پێم باش نییە بە ئاڵتون و زیو كردیانە دراو و بكەن و
گرێبەستەكەدا ئامادە لەكاتی ئەنجامدانی یان پێستەکە  ویەكێكیان )ئاڵتون وزیوەكە بکرێت
 نەبن.

)وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي وَل  ئیبن وتەیمیەیش لەو بارەیەوە دەڵێت:
شرعي بل مرجعه إىل العادة واإلصطَلح؛ وذلك ألنه يف األصل َل يتعلق املقصود به، بل الغرض أن يكون 

واتا: درهەم و دینار پێناسەیەکی سروشتی یان شەرعی دیاریکراویان  .(1٠)معیارا ملا يتعاملون به(
                                                           

 .٥، ص1٤1٥، ٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3اإلمام مالك، المدونة، ج - ٩

ق : عبد الرحمن بن تحقي ،1٩٩٥، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ط، 1٩إبن تيمية )أحمد بن عبد الحليم(، مجموع الفتاوى، ج - 1٠

 .2٥2محمد بن قاسم ص
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نییە، بەڵکو دەگەڕێنەوە بۆ دابونەریت و زاراوەی خەڵکی، چونکە لەبنەڕەتدا خۆیان مەبەست 
 وئامانج نین، بەڵکو ئامڕازن و ئامانج لێیان ئەوەیە کەببنە پێوەر بۆ مامەڵەکانیان.

 ە و ئەمەیش بەڵگەکانیانە:رەسەل یانیزانا ینگەدۆک شەیرجەم مەئ
ا بَِیٍد، فَِإَذا } :فەرموویەتی  پێغەمبەری خودا -أ الذهَهُب اِبلذهَهِب، َواْلِفضهُة اِبْلِفضهِة،....يَد 

ا بَِیدٍ  ُتْم إَذا َكاَن يَد   ویز تون،ڵئاەب تونڵواتا: ئا .(11){اْختَ َلَفْت َهِذِه اأْلَْصَناُف فَِبیُعوا َكْیَف ِشئ ْ
باش بوو  ێپ نتانۆچ وكاتەبوون ئ اوازیج ەرانۆج مەئ رەگەئ ۆخ ست،ەدەب ستە.....دویزەب

  .تێب ستەدەب ستەد كێرجەمەب شن،ۆفریئاوها ب
ََل تَِبیُعوا الذهَهَب اِبلذهَهِب ِإَله ِمْثَل ِبِْثٍل.....َوَل } :فەرموویەتی  پێغەمبەری خودا  -ب

َها بَِناِجزٍ   كیە كوەو انەیكەژڕێ رەگەم شنۆفرەم ـتونڵئا ەب تونڵواتا: ئا .(12){تَِبیُعوا َغائِب ا ِمن ْ
 .شنۆفرەیم بووەن ەئاماد كاناڵكاەل كێكیە رەگەئ ە....وتێب

ا بَِیدٍ   -ت َهاِل َعْن الصهْرِف يَد  فَ َقاَل: اْشََتَْيُت َأََن  ؟.عن سلیمان بن أيب مسلم قال: َسأَْلُت َأاَب اْلِمن ْ
ا بَِیٍد َوَنِسیَئة ، َفَجاَءََن اْلََبَاءُ ْبُن َعاِزٍب َفَسأَْلَناُه، فَ َقاَل: فَ َعْلُت َأََن َوشَ  ئ ا يَد  َأْرَقَم،  نُ رِيِكي زَْيُد بْ َوَشرِيٌك ِل َشی ْ

وه { ،ذ وه  }َما َكاَن يًَدا بِيٍَد فَخ  فَ َقاَل:  َعْن َذِلكَ  َوَسأَْلَنا النهِبه  واتا:  .(13)َوَما َكاَن نَِسيئَةً فََذر 
 ستەدەب ستەد یستەبە: میپرس نهالمانیم یباوكە: لتەڵێد میموسل یباوك ڕیكو یمانەیسول

 مانەڵەمام كمەڵێهاو : من ویگوت .؟ییەچ ەهاتوو كانداەرموودەفە لە ك شتنداۆفر و نڕیكەل
 رز،ەقەب شیجار كێندەه وڕادەست دەکرد  كانماناڵكا ستەدەب ستەجار د كێندەوه كرد،ەد

 ڕیكو یدەیز : من ویگوت شیوەئ ،یپرس مانێالمان ل ۆعازب هات ب ڕیكو یرائەب كێكات
 شیوەئ ،یپرس  خودامان یرەمبەغێپەل ەتەباب وەئ ەیربارەود ن،یووب شەهاوب مەرقەئ
 ەیوەئ مەاڵبگرن، ب یرەو و ەدروست ەوەنۆڕگەید ستەدەب ستەد ەیوە: ئیرمووەف مداەاڵوەل
 .ننێبێل یواز ،ییەن ەئاماد ەدراوەکانل كێكیەو ەوەرزەق ەتێوەكەد

                                                           
 (.1٥٨٧، رقم الحديث )121٠لباقي، ص، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد ا3مسلم )مسلم بن الحجاج( ، صحيح مسلم، ج - 11

. مسلم، صحيح مسلم، (21٧٧، رقم الحديث )٧٤، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، ص1٤22،1، دار طوق النجاة، ط3البخاري )محمد بن إسماعيل(، صحيح البخاري، ج - 12

 (، واللفظ للبخاري.1٥٨٤، رقم الحديث )12٠٨، ص3ج

 (.2٤٩٧رقم الحديث ) ،1٤٠، ص3البخاري، صحيح البخاري، ج - 13
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َعْن َماِلِك ْبِن َأْوٍس قَاَل: َأقْ بَ ْلُت َأُقوُل َمْن َيْصَطِرُف الدهرَاِهَم فَ َقاَل طَْلَحُة: َأِرََن الذهَهَب َحَّته   -ث
ُ َعْنُه: َكَله َوالهِذى نَ ْفِسى بَِیِدِه َلََتُدهنه ِإلَْیِه َيَِْتَى اْْلَاِزُن ُثُه تَ َعاَل َفُخْذ َورَِقَك. ف َ  َقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطهاِب َرِضَى اَّلله

ْعُت َرُسوَل اَّللِه  ْلَُبِ  راب  يَ ُقوُل : }الذهَهُب اِبْلَوِرِق راب  ِإَله َها َوَها، َواْلَُبُّ ابِ  َذَهَبُه، َأْو لَتُ ْنِقَدنهُه َورَِقُه، فَِإّن ِ َسَِ
كی كوڕی ئەوس دەڵێت: دەگەڕام دەمگوت كێ زیوی هەیە بیفرۆشێت، یواتا: مال .(14)ِإَله َها َوَها{

ژمێریارەكەمان دێت كەهات  گوتی: ئاڵتونەكەتمان نیشان بدە، تا وڵاڵتەڵحەی كوڕی عوبەید
گوتی: بەو كەسەی گیانی  (خوای لێ ڕازی بێت)وەرە زیوەكەی خۆت وەرگرە، پێشەوا عومەر 

منی بەدەستە شتی وا نابێت، یان ئاڵتونەكەی بۆ دەگێڕیتەوە، یان هەر ئێستا زیوەكەی 
بوو دەیفەرموو: گۆڕینەوەی ئاڵتون بەزیو دەبێتە  دەدەیتێ، من گوێم لە پێغەمبەری خودا 

ت بە گۆڕینەوەی گەنم بە گەنم دەبێتە سوو ئەگەر دەس سوو ئەگەر دەست بە دەست نەبێت،
 دەست نەبێت.

)أمجع املسلمون على أنه َل جيوز بیع الذهب ابلذهب منفردا ، أو  :تەڵێد رهەیهوب یبنئ -ج
 نگنەدۆك مانانڵواتا: موس .(1٥)الورق ابلورق تَبها، ومضروهبا، وحلیها إَل مثَل  ِبثل، وزَن  بوزن، يدا  بید(

ڵیان دروست ودراو وخش ۆڵخ بەزیو،فرۆشتنی ئاڵتون بەئاڵتون بەتەنها، یان زیو  ەیوەئ رەسەل
 .نێبكر ستەادڕ شیرەكسیە و تێبەه انیشێك كیە و بن كیە كوەو رەگەم ت،ێشرۆبفرنییە 

 (ی کۆنگرەی یازدەیدا دەڵێت:٩3فیقهی ئیسالمی لەبڕیاری ) هەروەها کۆمكاری  -ح

واتا: لەڕووی  .(16))َلجيوز شرعا البیع اآلجل للعمَلت، وهذا بدَللة الكتاب والسنة وإمجاع األمة(
ەوە فرۆشتنی دراو بەقەرز دروست نییە و ئەمەیش بە بەڵگەی قورئان و سوننەت و شەرعیی

 کۆدەنگی زانایان.

ئەمانە مشتێکن لەخەرمانی ئەو بەڵگانەی کە دەیسەلمێنن هەر دراوێک لەکاتی مامەڵە 
بەدراو  (OneCoin)ئەو مامەڵەیە دەبێتە سوو، جا هەرچەندە  ،پێوە کردنیدا ئامادە نەبێت

بازاڕی بۆ دەکات، بەاڵم  ئەژمار دەکرێت وکۆمپانیا وەبەرهێنەکەی وەک دراو نمایشی دەکات و
                                                           

. إبن (،1٠٨1٤، رقم الحديث )2٨3، ص13٤٤، 1، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، ط٥البيهقي)أحمد بن الحسين(، السنن الكبرى، ج - 1٤

ال شعيب األرنؤوط في (. وق٥٠1٩، رقم الحديث )3٩٤ألرنؤوط، ص، تحقيق: شعيب ا1٩٩3، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط11حبان )محمد بن حبان(، صحيح إبن حبان، ج

 تخريجه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

 سيد يوسف أحمد.، تحقيق: ال3٥٨، ص1٤23،2٠٠2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط1د(، اختالف األئمة العلماء، جمحم بن هبیرة إبن هبيرة )يحيى بن - 1٥

 .(٥/11)1٠2قرار رقم:  ،٤31، ص1اإلسالمي، العدد الحادي عشر، جمجلة المجمع الفقهي  - 16
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ئەم دراوە لە ئێستادا نە ئامادەیە ونەبوونیشی هەیە بەاڵم بەڵێنێک هەیە کە لەداهاتوودا 
دەبێتە دراو ئەویش هیچ کەس لەئێستادا ناچێتە ژێر بەرپرسیارێتی ئەوەی کە ئەو بەڵێنە 

بانگەشەکارانیشی بۆ خۆپاراستن لەهەر لێپێچینەوەیەکی یاسایی دەڵێن:  دەچێتە سەر یان نا و
ئێمە بەڵێنی ئەوەمان بەهیچ کەس نەداوە کە ئەمە لەداهاتوودا دەبێتە دراو یان ڕەت 

 دەکرێتەوە وپوچەڵ دەبێتەوە.

 تێازانن سەک ەک بەناو دراوە نادیاری داهاتووەکەیەتی مەئ یکانەگرفت ەتر ل یکێکیە -2
(OneCoin) لەداهاتوودا دەبێتە دراوێکی ئاسایی ویاسایی ودەچێتە بۆرسە یان پوچەڵ 

 وداوتداهاەل ەی کەلەگەڵ پاکێجەکاندا هەنان(کنۆت) وەئیاخود  .دەبێتەوە وهەڵدەوەشێتەوە
ن رییاانکاۆڕگ وامەردەب و ینن ریگێج کان( ە Coin) ینرخ ەیوەئ رەبەل نەکەد( Coin) ندەچ

 .بەسەردا دێت
ات؛ ئەم بەرچاو لێڵی ونادیاریەیش هۆکارێکی تر بۆ حەرامبوونی مامەڵەکە زیاد دەک

 .)الغرر( تێگوترەد ێیپ رعداەش ەل ەک ەینەاڵمام وەئ یزڕی ەتێچەدچونکە 
 یووەڕل ت،ێد ەییخود شاراوای یترسەم یواتا ەب ەوییەوانەزمان یووڕ ەغرر( لال)

 ەک کێشت رەهەکردن بەڵەمامە: ل نییتیبر ەک نەکەد ۆب ەیناسێپ ێس انیزانا ەوەشەییزاراو
پێشەوا بوجەیرمی لەو بارەیەوە . بێت اریناد ینووسەچار و تێب داێت یترسەم و ەییشاراو

واتا: غەرەر بریتییە . (1٧)أو تردهد بْي أمرين أغلبهما أخوفهما( ،الغرر هوما انطوت عنا عاقبته) دەڵێت:
نادیار و شاراوەی هەیە، یان دوو ئەگەری هەیە زاڵەکەیان  لەو شتەی کە داهاتوویەکی

 ترسناکترینیانە.
 ەچونک ،یەداێت انەیتەفیس هەموو ئەو نەیکەد یباس ەمێئ ەک شە ی (OneCoin) ئەو 
 چیه وداهاتوویەکی ناڕوون و پڕ مەترسی هەیە  و ەارید ەوێپ یرۆز یاریناد و ەییشاراو

 .ایمپانۆک یال کانەارڕیک پشک و نەخاو یپاراستن ۆب یەن شییاسای گرەنتییەکی
)النِب  :تەڵێد ەوەیەبارەل ییەمەیت و بنیئ قومار ویش شێوازێکە لە شێوازەکانی  غرر(ال)

  حرم أشیاء داخلة فیما حرمه هللا يف كتابه، فإن هللا حرم يف كتابه الراب واملیسر، وحرم النِب  بیع

                                                           
 .1٨3، ص1٩٥٠، مطبعة الحلبي، 2(، حاشية البجيرمي على شرح المنهج، جبجیرميالبجيرمي )سليمان بن محمد بن عمر ال - 1٧



 
28 

كانلكرتۆنییهئه ڵهحوكمی مامه  

 ەکردو اساغیو ەغەدەق یشت کێندەه خودا  یرەمبەغێ: پاوات .(1٨)الغرر، فإنه من نوع املیسر(
 ەورەگ یخوا تاەوەئ ،ەکردو یرامەقورئاندا ح ەل ەورەگ یخوا ەک ەیوانەئ رێژ ەچنەد
ی یاساغ غرر( ال)فرۆشتنی   شیخودا یرەمبەغێوپ ،ەکردو ەغەدەق یقومار و سو قورئانداەل

 قومار.شێوازێکە لە شێوازەکانی  ەککردووە 
 یکەیەزراوەدام انی کێتڵەوەد چیه ەک ەیەوەئ ەدراوان ەرۆج مەئ یتر یکێگرفت -3

 انیکراوێگومانل یکیەایمپانۆک ندەچ کوەڵناکات ب یریپشتگ کراوێپەڕباو و نگەس نەخاو یيدارا
 انی تێبچ کێت ەیکییەنۆلکترەئ ەمەستیس انیوبدات وڕ کێگرفت شیرکاتەه و ەیەوەپشتەل

 .نەبک مارۆت ێک رەسەل اڵبگرن وسکا ێک ەیخیەنازانن  شداربووانەب تێهاک بکر
ئەم بەناو دراوانە ئەوەیە کە لە دەرەوەی دەسەاڵتی یاسا و دەوڵەت  یتر یکێگرفت -٤

بەرهەم دەهێنرێن و دروست دەکرێن و ئەمەیش جگە لەوەی ئابووری و دارایی و دراوی واڵت 
بواری ساختەکاری زۆر سانی ئابووری و وە گرفتی بشێوی بازرگانی و هەڵئاودەخاتە مەترسییە

دەڕەخسێنێت؛ هەربۆیە زانایانی شەریعەت و یاسایش لەکۆنەوە کاری دروستکردن و دەرکردنی 
َل يصلح ضرب ) دراویان تایبەت کردوە بەدەوڵەتەوە. پێشەوا ئەحمەد لەو بارەیەوە دەڵێت:

واتا:   .(1٩)(لعظائمالدراهم إَل يف دار الضرب إبذن السلطان، ألن الناس إن رخص َلم يف ذلك ركبوا ا
درووستکردنی دراو بەبێ مۆڵەتی دەسەاڵت و لەدەرەوەی شوێنی تایبەت بەدروستکردنی دراو 
 دروست نییە؛ چونکە ئەگەر خەڵکی مۆڵەتی ئەوەیان پێبدرێت کارەسات بەسەر خەڵکی

واتا: لێدان و  .(2٠)(إن ضرب النقود من أعمال اإلمام) پێشەوا نەوەویش دەڵێت: دەهێنن.
والسلطان مكلف إبصَلح ) دروستکردنی پارە لەکارەکانی دەسەاڵتە. ئیبن خەلدونیش دەڵێت:

واتا: دەسەاڵت بەرپرسیارە لەچاکردن و   .(21)(السكة واَلحتیاط علیها واَلشتداد على مفسديها
درووستکردنی دراو و دانانی یەدەک لەسەری و ئاگالێبونی و سزادانی ئەو کەسانەی خراپ 

 نن یان زیانی پێ دەگەیەنن.بەکاری دەهێ

                                                           
 ، تحقيق: حسنين محمد مخلوف.31٠، ص13٨6، 1، دار المعرفة، بيروت، ط٥إبن تيمية )أحمد بن عبد الحليم(، الفتاوى الكبرى، ج - 1٨

 .1٨1، تحقيق: محمد حامد الفقي، ص2٠٠٠، 2أبو يعلى )محمد بن الحسين بن محمد(، األحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 1٩

 .2٥٨، ص2النووي، روضة الطالبين، ج - 2٠

 .٥26، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، ص1إبن خلدون، المقدمة، ج - 21
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 بۆیە لەم ڕووەیشەوە لێدان ودروستکردنی ئەم جۆرە بەناو دراوانە یاساغ وحەرامن.
ڕدا گرفتێکی تری ئەم بەناو دراوانە ئەوەیە کەپارەی کاش بەدەستی خەڵک ولەبازا -٥

ڵێک مبەردا کۆمەالەبەر دەکات و ییانناهێڵێت وڕەوانەی کۆمەڵێک وواڵت وژمارەی گوماناو
 ژمارەی ئەلکترۆنی وتەلیسمیان پێ دەدات.

کەواتە لەبەر ئەم هۆکارانەو بەو بەڵگانەی کەباسمان کرد مامەڵە کردن بەدراوی 
 وحەرامە. ە وە دروست نییه  (OneCoin)گریمانەیی

وەک کااڵیەک یان  (OneCoin)ئێستا دەچینە سەر گریمانەی دووەم کە ئەگەر 
 یا لەو ڕووەوە گرفتی هەیە یان نا؟!.پاکێجێکی فێرکاری تەماشا بکەین ئا
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 تەوەری چوارەم

 وەک پاکێجێکی فێرکاری (OneCoin)حوکمی مامەڵەکردن بە 

 

کۆمەڵێک پاکێجی فێرکاری  (OneCoin)بەپێی گریمانەی دووەم کە گوتمان ئەگەر 
پەنابردن بۆ ئەم پاساوەیش فریایان ناکەوێت وشەرعییەت  وبێت کە ئەمە دوورە لەڕاستییەوە 

 نڕۆیب انەڵیگەل شەیەیمانیگر مەئ رەسەبا ل شەیوەئ یاەڕرەس مەاڵب بەکارەکەیان نادات؛
چەندین گرفتی  (OneCoin)بەم گریمانەییش  ،ییەرکارێف یجێ( پاکOneCoin) نڵێیوب

  ئەمانەن: گرنگترینیان کەشەرعی و یاسایی هەیە 
 (OneCoin)ە و درۆیە؛ چونکە وەڵقەع یکیژۆللە ڕاستی و ەدوور ەیەقس مەئ -1

 ەستەبەم وەب یشیارانڕیوک (Crypto Currency) یمەستیسەل ەکێشەبلەبنەڕەتدا دراوە و 
( تەماشای دەکەن و بانگەشەی Bitcoinو وەک ڕکابەری ) نەکەدێل ەیوەئ یوانەڕوچاو نڕکەید

ناو  ینۆڕیوگ ان،یکانەناو کەن کاتەد کانەشت یکەڕۆناو ەڵگەل ەڵەمام یشرعەشبۆ دەکەن و 
هەروەک چۆن کەسێک بەعارەق بڵێت شیر بە گۆڕینی ناوەکەی ، تۆڕێناگ کەڕۆناو یحوکم

؛ چونکە ناوەڕۆکەکەی هەر و وەک شیر مامەڵەی لەگەڵ ناکرێت عارەقەکە حەاڵڵ نابێت
لە دراوەوە بۆ پاکێجی فێرکاری  (OneCoin)عارەقە و حەرامە لێرەشدا گۆڕینی ناوی 

 حەاڵڵی ناکات و هەر حەرامە. 
پاکێجی فێرکارییە بۆچی سێرڤەرەکانی ڕێژەیەکی دیاریکراو  (OneCoin) ئەگەر -2

و سنوردار بەرهەم دەهێنن و دواتر دەوەستن و نرخەکەیان بەهۆی زیادبوونی خواستی کڕین 
سانە لەگەڵ چ شتێکی پاکێجی فێرکاریدا لەسەریان بەشێوەیەکی خەیاڵی بەرز دەبنەوە، ئەم ق

کی وردارە و تەنها ڕێژەیەچ پاکێجێکی فێرکاری بەم شێوەیە سنو یەک دەگرنەوە، یاخود
 .مەندو بەهرەمەند بنوورداریش دەتوانن لێی سووددیاریکراوی هەیە و خەڵکانێکی سن

نرخی پاکێجی فێرکارییە بۆچی ئەو جیاوازییە زۆرە لەنێوان  (OneCoin)ئەگەر  -3
، ئایا جیاوازی ئاستی زانست و زانیاری ( یۆرۆ2٧٥٠٠تا دەگاتە ) (11٠)پاکێجەکانیدا هەیە، لە 

پاکێجەکان ئەوەندە فراوانە، ئەمە لە کاتێکدا کە هاوشێوەی ئەو پاکێجە فێرکارییانە لەشوێنی 
 $( دایە.٥٠-1٨تر نرخەکەیان لە نێوان )
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ات دەبێت ئاستی ڕۆشنبیری و زانستی باشە ئەگەر ئەمانە پاکێجی فێرکارین ئەوک -٤
ئەو کەسانەی کە پاکێجەکان دەکڕن زۆر بااڵ بێت وخاوەنی بڕوانامەی تایبەت بن لەو بوارەدا 
چونکە تێگەیشتن و کارکردن لەو جۆرە سیستەمەدا کارێکی ئاسان نییە و خوێندەوارییەکی 

استی خوێندەواری باشی دەوێت؟!! دواتریش دەبێت بەپێی گرانی وهەرزانی پاکێجەکان ئ
بەشداربووان جیاواز بێت. بەاڵم ئایا هیچ کام لەمانە بوونی هەیە لە واقیعدا؟!! بەدڵنیاییەوە 

 یئاست اخودی وارنەندێخوەن رەه ەکەژڕۆپ یشداربوانەبەل کێرۆزنەخێر چونکە 
وکەسیش لەئاستی خوێندەواری کەس ناپرسێت وهیچ کۆرسێکی  ،ەنزم رۆز انییوارەندێخو

 بوونی نیە، ئەو قسانە تەنها بۆ خۆدزینەوە ودەربازبوونە لەحوکمە شەرعییەکان. فێرکاریش
 وارەندێخوەن یکەڵخەب یالرۆد زارەه حەفتا یرکارێف یخولئەگینا کەی ڕاستە 

  !!!.؟ەوەتێبگوتر
ود وچ س ەجانێپاک مەدواتر ئ ەیئ ییەرکارێف یجێپاک (OneCoin) رەگەئ ەباش -٥
بەکاربەرانی باسی دەکەن و  ەیانڵییاەیخ ەقازانج وەب ەوەتڕێانکەید ێوک ەیەه انیکێوقازانج

هەزار  اکێجی فێرکاری دواتر سەدکێ بینیویەتی پ !!!ن؟ەدەودیفر ێپ ەیکەسۆپر یشداربوانەب
بەرامبەری خۆی قازانج بکات؟!!! یان باشە بۆ خەڵک پاکێجی فێرکاری لەئێوە دەکڕێتەوە بۆ 

باشە کێ هەیە لەم قەیرانەدا حەوت  .لەکۆمپانیای بکڕێتەوە؟!!!ناچێت وەکو ئێوە ڕاستەوخۆ 
دەفتەر دۆالر بداتە پاکێجێکی فێرکاری کە هیچ ئیشی پێی نییە؟!!! بۆیە بەداخەوە ئەمانە 

 هەمووی قسەی بێ بنەمان ودوورن لەڕاستیەوە.
پاکێجی فێرکارییە کەس هەیە پاش وەرگرتنی پاکێجە  (OneCoin)ئەگەر  -6

ە لەسیستەمەکە بێتە دەرەوە و بڵێت من تەنها مەبەستم فێربوون بووە وهیچی فێرکارییەک
 تر.

وەک  ئەوان دەڵێن لەدووتوێی پاکێجە فێرکارییەکاندا هەندێک )تۆکن( هەیە کە -٧
وا  رەرامبەب یسەک دیاری وشتێکی الوەکی دەبەخشرێتە کەسی بەشداربوو، ئەمەیش 

 کداێکاتەل کان،ە( Token) کەن تڕێکەد ەکاڵکا ۆیخ ەکەجێپاک رەبەل ارڕیک ەک تێنەیەگەدێت
 کەیەپاش ماو ەک تڕێکەد پاکێجەکەکان  ە (Token) رەبەل ارڕیک ەیە ووەوانەچێپەب ەکەکار
کان  ە (Token) ێب کانەجێپاک نایگەدراو. ئ بە بنەد نەڵێد شیکانەنۆیوک( Coin) ەتێبەد
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بوونی بداتە خولی فێر بڕە پارەیە ئەو ی ژیر هەیەکێسەک چیهئایا  ،یەن انۆیوتەئ یکێودوس
و  (Token)هەندێک شتی الوەکی کە هەر ئیشی پێی نیە وسەیریشی ناکات ئەگەر بابەتەکە 

(Coin.!!!و دراو نەبێت؟  ) 
 یەکەالو یکێشت ەک نەکەد ناێو یو وا ەکان ە (Token) ەک ییەیارید وەئ ەباش -٨

 ێبزانم ک شنۆبفر کانەجێپاک نهاەت و ەوەرەد ەنەکیب ەکەڵەمامەل نەکەد استڕ رەگەئ
 !!.ت؟ڕێکەید

 کێلێمبۆتۆئ کێکات ردۆف یایمپانۆک ستاێئ شتنەیگێت اتریز ۆب ەوەنمێد کەیەنموون
 ینرخ ەچونک ەدروست واوەت ەمەئ ارڕیک یسەک ەداتەد یارید کوەو ەیکەژمار تێشۆفرەد

 تێشبەین رەه رەگەوئ ،یەباس ن ینیەشا ەکەلێمبۆتۆئ ینرخ ەڵگەل راوردەبەب ەکەژمار
 ەک ەوڕیک ردمۆف ەوەئ رەبەمن ل ڵێب ەوینیب ستانەجا ک ن،ڕکەد رەه کانەلێمبۆتۆئ یکەڵخ

 .؟ییەارید ەیکەژمار
 ینرخ نێدرەد کانداییەبازرگان اڵکا ەڵگەل ەیانییارید وەئ دایبازرگان یایدونەل

ە سیستەمی ل نهاەت ەمەئ ،یەباس ن ینیەشا انیهاکانەوب کاناڵکاەب راوردەبەب کانییەارید
(OneCoin) ەیە.کاڵکا ی نرخیرەرامبەب دەس ینرخ انیکییەارید ەک دا هەیە 

 و تڕێبک کێتونڵئا واتڕب کێسەک ەچاو ک شێپ ەتێد ەوەئ کەو مەمەئ قەقاودەمن د
 رەنگەرەز یکابرا تێبەن سوو یتووشەک ەیوەل ۆدزینەوەخ ۆب و تێبەنێپ ریحاز ەیپار
 تیشتوۆڕف ێپ ەیەپار وەب مەباغ یکێباغەمن ق ڵێب و ەوەباغ یکێباغەق ەبخات ۆب ەیکەتونڵئا

 . رێخەن ەوییەاینڵدەب ؟!تێبەد ڵەاڵح ەڵەیەمام مەئ ێڵەم فەب ایئا ،ییەارید ەکەتونڵوئا
کەواتە و پاڵپشت بەو خااڵنەی سەرەوە کە باسمان کرد ئەم مامەڵەیە درۆو چاوبەستی 

ئێستا و داهاتووی مامەڵەکەدا هەیە، هەر بۆیە تێدایە لەگەڵ بەشداربووان وناڕوونی زۆر لە 
 یاساغە.  ەیشەوە حەرام وومامەڵە کردن بەم سیستەمە لەم ڕو

ە (OneCoin)گریمانەکە مامەڵە کردن بە  بەمەیش بۆمان دەرکەوت کە بەپێی هەردوو
 وە حەرام و یاساغە.
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 تەوەری پێنجەم

  (OneCoin)بەڵگەکانی بانگەشەکارانی 

 
انەی کە یدەمەوێت تیشک بخەمە سەر ئەو بەناو بەڵگە شەرعی لەم تەوەرەیەدا
، تا گفتوگۆیەکی بۆ دروستی کارەکەیان پشتی پێ دەبەستن (OneCoin)بانگەشەکارانی 

 ان لەبارەوە بکەین:یزانستی
وە بۆ ڕێگەدان وپشتیان پێ بەست (OneCoin)تاکە بەڵگەیەک کە هەڵسوڕاوانی 

( واتا: هەموو شتێک األصل في األشياء اإلباحةکە دەڵیت )بەمامەڵەکەیان ئەو بنەما فیقهیەیە 
بەالی ئەوانیشەوە  لەبنەڕەتدا دروستە تا ئەو کاتەی بەڵگەیەکی شەرعی قەدەغەی دەکات.

ە کە یاساغی یمامەڵە کردن بەم دراوەوە شتێکە لەشتەکان وهیچ بەڵگەیەکیش لەبەردەستدا نی
 بکات بۆیە دروستە.

و ە یهیچ بنەمایەکی زانستی نی ڕاستی و دوورە لەئەم قسەیەیش بەم شێوەیە 
بەداخیشەوە زۆر کەس ئەم بنەما شەرعییە نەزانانە بەکار دەهێنن و دەیکەنە گورزێک بۆ 

ە لێکەوتەی یچونکە ئەم بنەما فیقهیشکاندن و تێپەڕاندنی هەموو بەربەستە شەرعییەکان، 
ستصحاب( کە بەواتای یەکێکە لەسەرچاوەکانی حوکمی شەرعی کە پێی دەگوترێت )اإل

بنەڕەتدا دروستن تا ئەو کاتەی بەڵگەی  لە بەردەوامبونی حوکمی شەرعی شتەکان دێت کە
 گۆڕینیان دێت.
 بزانین قسەکانی ئەوان تاچەند دروستە: ە بدوێین وبنەمایکەمێک لەسەر ئەم  ئێستا با
رێت ان لێ وەردەگیینی پیرۆزی ئیسالمدا ئەو سەرچاوانەی حوکمی شەرعییلە ئای

بەپێی بەهێزی والوازیان ڕیزبەندیان بۆ دەکرێت بەم شێوەیەی  ( سەرچاوەن و1٠نزیکەی )
الی خوارەوە: )قورئان، سوننەت، کۆدەنگی زانایان، قیاس، إستصحاب، إستحسان، بەرژەوەندیە 

 ڕەهاوکراوەکان، فەرموودەی هاوەاڵن، کلتوری کۆمەڵگا، شەریعەتی پێغەمبەرانی پێشتر(.
کاتێک بە شوێن حوکمی شەرعی بابەتێکدا دەگەڕێین پێویستە لەو واتا ئێمە 

سەرچاوانەدا بەشوێنیدا بگەڕێین و بەو ڕیزبەندیەیش کە دیاری کراوە بەتایبەتی لە پێنج 
بۆ نموونە دەبێت سەرەتا بزانین حوکمی ئەو شتە لەقورئاندا هەیە،  سەرچاوەی یەکەمدا،
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اس وبەم شێوەیە تا کۆتایی سەرچاوەکان، هەر ئەگەر نەبوو لە قی ،ئەگەر نەبوو لەسوننەت
بۆ سەرچاوەی پاش کاتێکیش حوکمەکەمان لەسەرچاوەیەک دەستکەوت دروست نیە بچین 

)إستصحاب( لەڕیزبەندیدا پێنجەم  دەبینین بدەین یشئەگەر سەرنج ترە. لەو الواز خۆی کە
فإن المفتي إذا   سەرچاوەیە، پێشەوا خوارزمی لەو بارەیەوە دەڵێت: )وهو آخر مدار الفتوى

سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في اإلجماع، ثم في القياس، فإن 
ئەگەر ەرچاوەی فەتوایە و ئەوە دوایین سواتا: . (22)لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال(

داوێک پرسیاری لێ کرا دەبێت سەرەتا لەقورئاندا بەشوێن حوکمەکەیدا وموفتی دەربارەی ڕو
بگەڕێت، دواتر لەسوننەت، دواتر لەکۆدەنگی زانایان، دواتر لەقیاس وپێوانەکردنی شتەکان بۆ 

 . سەر یەکتر، ئەگەر لەوانە دەستی نەکەوت ئەوکات کار بە ئیستیصحاب دەکات
ونکە هەر بۆیە سەرچاوەی )إستصحاب( بەیەکێک لەسەرچاوە الوازەکان ئەژمار دەکرێت چ

ن هەندێکیش بەشەشەم سەرچاوە پۆلێنی دەکە ەوە پێنجەم سەرچاوەیە ویلەڕووی ڕیزبەندی
 دەڵێن لەپاش )إستحسان(یش دێت. و

ەم ب (OneCoin)شەکارانی نگهئایا بەکاربەران وبالێرەدا پرسیارەکە ئەوەیە کە جا 
 ؛رە بەشوێن بەڵگەی شەرعیبوونی کارەکەیاندا گەڕاون؟؟. بەدڵنیاییەوە نەخێیڕیزبەندی

 چ دراو بێت چ کااڵ ئەوە چەندین (OneCoin)نمان کردەوە وچونکە ئێمە وەک پێشتر ڕو
ی کۆدەنگ قیاس و سوننەت و بەڵگەی حەرامی هەیە لەسەرچاوە بەهێزەکانی وەکو قورئان و

 دەنێن بۆ زانە بەسەر ئەو هەموو سەرچاوانەدا هەنگاوێخێرە ئەو بەڕزانایان، ئێستا 
شیاء األصل فی األبەڵگەی ) بەوە  (OneCoin)مامەڵە کردن بە دەڵێن  سەرچاوەی پێنجەم و

ۆڕانی بواری بەڕاستی ئەمە هەڵەیەکی زانستی گەورەیە ونابێت بەسەر پسپ ( حەاڵڵە؟!!!.ةاإلابح
                                                                              شەرعیدا تێپەڕبێت.           

انەیە لەگەڵ یەکێک لەهەڵسوڕاوان وبەرگریکارانی یئەمەیش دەقی گفتوگۆیەکی زانستی
(OneCoin)  فەیسبوک زنجیرە باسێکم لەسەر  پاش ئەوەی من لە الپەڕەی خۆم لەکە
(OneCoin) ،لەوەاڵمی بەندەدا بابەتێکی لە ڕۆژنامەی ئاوێنە زەیش ئەو بەڕێگوایە  نووسی

                                                           
 ناية.ع، تحقيق: الشيخ أحمد عزو 1٧٤، ص1٩٩٩، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، ج - 22
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 لەسەر هەندێک ڕوونکردنەوەلێرەدا پێم خۆشبوو  ،باڵوکردۆتەوە (OneCoin)لەسەر 
 و گفتوگۆیەکی زانستییان لەبارەوە بکەم. بدەم قسەکانی
ئاستی زانستی بابەتەکەیش من دەقی قسەکانی بەڕێزیان وەک  بۆ پاراستنی ئەمانەت و 
 دەگوازمەوە ودواتر ڕوونکردنەوەیان لەسەر دەدەم.خۆی 

دیارە جەنابیان بۆچوونیان لەگەڵ بەندە جیاوازە وپێیان وایە کە مامەڵەکردن بە 
(OneCoin) قسەیەکی ئیمامی غەزالی دەکات کە  سەرەتا باس  لە ە ویوە هیچ کێشەی نی ە

لەو سۆنگەیەوە ئاماژە  هەر نابێت مرۆڤ قسە لەبارەی شتێکەوە بکات کەشارەزایی نەبێت و
 لەو بارەیەوە دەڵێت:  و (OneCoin)بەوە دەکات کەخۆی یەکێکە لەبەشداربووانی پڕۆژەی 

ن كۆین( م )وه تیبابه كه (2٠1٧) ی (3) مانگی)دووەم لەسەر ئەم خاڵەی پێشوو من له 
و  م خوێندتهم بابههر ئسهكاتژمێر له (2) ینزیكه مانگێك رۆژانهزیاتر له یبیست، بۆ ماوه

ستم كرد هێشتا باش م ههاڵبوم، به تهو بابهئه و سلبی ئیجابی ر چی خاڵیهه ئاگاداری
كاونتێكم دروستكرد وتم با بزانم ئه نگیده بێبه ، بۆیهپراكتیكییشتوم بهگهتێنه كهتهبابهله

؟؟؟ …بیتر دهچ قۆناغ تێپه و بهبێتدهدروست چیو لهبێت ن كۆین چۆن دروستدهوه دراوی
 ؟ بۆچیهاڵڵن حهۆ؟ چهڵاڵحه چی اڵڵهر حهگه؟ ئهرامهیان حه اڵڵهبزانم حه یوهبۆ ئه

 رچیبه؟ لهرامهقۆناغ حه ؟ كامهرامهن حهۆ؟ چرامهحه چی رامیشهر حهگه؟ ئهاڵلهحه
  .؟رامهحه

و ئاشنا بونم  شداریكردنمدار بهسهمانگ به ٥ زیاتر له نیوربوتێپه م: دوایسێیه
 .(OneCoin) ونیودروستب كانیو قۆناغهكانمو پرۆسهههبه

کەواتە جەنابیان وەک خۆی دانی پێدا دەنێت یەکێکە لەبەشداربوانی پرۆسەکە  بۆیە 
بە پاساوی ئەوەیش کەدەیڵێت سەبارەت  ناکرێت قسەکانی وەک بێالیەنێک وەربگیرێت و

دەکرا ئەو شارەزاییە بێ  شارەزابوون پاساوێکی الوازە وبەمەبەستی  بەشداریکردنی
 چەندین ئەکاونت و ن هەیە ومییاچونکە ئەوان سایتی فەر ؛بەشداریکردنیش بەدەست بێت

ی ێبۆیە دەکرا لەڕ ؛لێرەیش گروپی کاریان هەیە پەیجیش هەیە ریکالمیان بۆ دەکات و
لێی تێبگات، بەاڵم دیارە ئەویش چاوی لەو قازانجە بێ  ون بکات وئەوانەوە بەدواداچو

 شومارەیە کە بانگەشەکارانی دراوەکە بەڵێنیان پێداوە نەک بەدواداچونی شەرعی.
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ان لەو بارەیەوە یبەوە تۆمەتبار دەکات کەزانیاری (OneCoin)دواتر بەڕێزیان نەیارانی 
 كه یرێزانهو بهزۆرێك له م زانیاریكهست دهبەهەڵە لێی حاڵی بوون ودەڵێت: )هه کەمە و

 باسی كه نییه و شێوازهندێكشی بهمن و ههزۆر كه زانیاری (OneCoin)ر سهن لهكهده قسه
 ن(.كهده

 من نازانم بۆ دەبێت ڕەخنە گرتن هەمیشە بە ناتێگەیشتن ڕاڤە بکرێت؟! ئەی ئەگەری
 پێچەوانەکەی لەئارادا نیە؟!.

 من پێشتر وەاڵمم داوەتەوە و سێیەمدا ئەوە دووبارە دەکاتەوە کە لە خاڵی دووەم و
ەکانی مامەمەڵەکە دەیانەوێت وای وێنا بکەن کە یپاراستن لەگرفتە شەرعیدەمزانی کە بۆ خۆ

(Tokenە ) دەکەن خەڵکی بەمەبەستی کڕینی پاکێجەکە بەشداری  کان شتێکی الوەکین و
 لەو بارەیەوە دەڵێت:و  کان ( ەTokenنەک )
ش پێشكه دیاری( بهTokenك )توكن یهكۆمپانیا ژماره فێركاری پاكێجێكی ینیڕك. به2)

 .(OneCoin) ناویبه ئیلكترونی دراوێكیبن بهك دهیهند پرۆسهچهدواترو به كات كهده
 یهیو دیاریبازاردا بۆ ئهك دروست بكات لههایهبه یوهئهبۆ  داناوه . كۆمپانیا پالنێكی3       

 خولهرگرتن لهسوود وه ایڕكریار وێ تۆی یوهبۆ ئه (OneCoin) رتگرتووهوه كه
 ربگریت(.شت وهكهدیاریهد لهوكان بتوانیت سوهیفێركاری

وەکو  (OneCoin)گوتومە وێنا کردنی  من پێشتریش ئەم خاڵەم ڕوونکردۆتەوە و
( ی وەکو دیاری لەگەڵدایە Tokenکااڵیەک کە بریتیە لە پاکێجێک وئەو پاکێجە هەندێک )

چونکە ئەمە کەسی بەرامبەر وا تێدەگەیەنێت کە کڕیار لەبەر  ؛ەوەیزۆر دوورە لەڕاستی
کان، لەکاتێکدا کارەکە بەپێچەوانەوەیە  ە (Tokenپاکێجەکە خۆی کااڵکە دەکڕێت نەک )

 (OneCoin)( ە کان کااڵکە دەکڕێت کە پاش ماوەیەک دەبێتە Tokenکڕیار لەبەر )
( ە Tokenوئەوانیش دەڵێن دەبنە دراو. ئەگینا وەک پێشتریش باسمان کرد پاکێجەکان بێ )

ین ( ە کان شتێکی الوەکToken) ئەگەر ڕاست دەکەن وباشە  ە.یودێکی ئەوتۆیان نیوکان س
بەو پارە خەیاڵییە کەس  ینپاکێجەکان بفرۆشن بزان تەنها لەمامەڵەکە بیکەنە دەرەوە و ئادەی

 !.ێت؟!یانكڕدە
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 (OneCoin)کردنی پێشووی بۆ ناتوانێت تاسەر لەسەر وێناخۆیشی ە ێزدواتر ئەو بەڕ
ان دی نووسینەکەیدا  (٥ -٤)لەخاڵی  وەک پاکێجێکی فێرکاری یاخود کااڵیەک بەردەوام بێت و

کە دەتوانیت بە دەکات باسی بازاڕێک دراوە و  (OneCoin)بەو ڕاستییەدا دەنێت کە 
(OneCoin) نی ودواتریش باس لەپالنی چو مامەڵەی تێدا بکەیت، و(OneCoin)  بۆ ناو
 ەکان دەکات ودەڵێت: یبۆرسە جیهانی

 ناویبه لكترۆنیهئ بازارێكی دروستكردنیبه اوهڵسكومپانیا هه . بۆیه٤)
(DealShakerكه ) به تیایه جۆراوجۆری یاڵكا (OneCoin) هڕم بازائه ت..فرۆشرێده 

 كانیهڕبازا یكرێت هاوشێوهدا دهێت ۆشتنیڕو ف ینڕك ۆژانهڕو  ئیش وتوتهكه 2٠1٧ ی3 مانگیله
: بكه م سایتهئه ردانیون سهوببۆ زیاتر ئاشنا(. …و بابا لیهع –ن ۆماز)ئه

r.com/enhttps://www.dealshake. 
بۆ  داناوه مپانیا پالنیۆكات كده (OneCoin)به  ڵهمامه كه و بازارهئه رایره. سه٥ 

رز كان عهو كۆینه كانهیجیهانی ناو بۆرصه بچێته 2٠1٨ /٨/1٠ له (OneCoin) دراوی یوهئه
 م قۆناغهئه نگاویههم كه( و یهICOوترێت )ده پێی یهم پرۆسهبكات بۆ فرۆشتن. ئه

دا.. ووـــــاتـــــداه د رۆژیــــنهـــچهــــل :هـــــــــــات واتـــــكدهـــتپێــسده 1٥/1٠/2٠1٧ هــــــــل 
https://www.onecoinico.io.)..... 

بازاڕەی باسی دەکات  من لەگەڵ ئەوەی کە تێبینی زۆرم هەیە لەسەر ئەو
(DealShakerلەڕووی جۆری کااڵ ونرخەکانی بەرامبەر بەبازاڕ و )  ئەو کۆمپانیایانەی

 ۆشن، کەلێرەشدا دیسان فێڵ وربکڕن وبف (OneCoin)ئامادەن بە  تێیدا بەشدارن و
زۆر سەری خۆمانی  چاوبەستێکی زۆر لە بەشداربووان دەکرێت، بەاڵم ئەوە باسێکی ترە و

ین ێە دەسەلمێنێت کە ئێمە دەڵیەشێنین، گرنگ ئەوەیە  لێرەدا نووسەر ئەو ڕاستیپێوە نای
(OneCoin) و ناساندنی وەک  بۆ ئەو مەبەستەیش هاتۆتە بوون لەبنەڕەتدا دراوە و

پاکێجێکی فێرکاری تەنها بۆ فریودانی خەڵک و خۆدزینەوەیە لە پرسی شەرع و بەرپرسیارێتی 
 . بەرامبەر یاسا

باس لەسوودەکانی پاکێجەکانی  دێتە سەر باسی پوختەی ئیشەکە و پاشان نووسەر
(OneCoin) ینیڕك: بهیهمهستا ئهتا ئێ كهئیشه یپوخته واتهدەڵێت: )که بەگشتی دەکات و 

https://www.onecoinico.io/
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، 21 یدهسه رگانی، بازبازرگانی بزنس، كاری وێت: فێریكهست دهت دهم سودانهك ئهێپاكێج
، انهیمیردهو سهكادیمیئه كییهشێوهت، بهیبده نیۆلكترهئ ، دراوینیۆلكترهئ بازرگانی

 گریت(.ردهوه بڕوانامهیت و كهتێستێك ده كهخوله واوكردنیتهبه
 باشە هەموو ئەوانەی سەرەوە کە و بپرسین لێرەدا پێم خۆشە هەڵوێستەیەک بکەین

هیچ کەسێکی ژیر ئەگەر کورد  ؟.بێت دچەن( ەکان دەبێت نرخیان Tokenکراون بێ )باس
نرخی هەندێک  دەدات بەو شتانە، کەدەفتەر دۆالر  شەشواتەنی )پارەی لەپێستی گادا بێت( 

 لەپاکێجەکان ئێستا ئەوەندەیە. 
( Tokenدواتر دەچێتەوە سەر هەمان باسی پێشوو زۆر بەالوەکی ولەپەراوێزدا باسی )

ند ن چهخاوه بیتهده بڕوانامهربوون وێف له جگه: ( ودەڵێتCoinەکان دەکات کە دەبنە )
 :توانیتئێستادا ده له م كۆینانهت(. ئهكهپاكێجه یبارهقه پێیكۆینێك )به

 (.DealShaker) بازارییت لهڕبك پێ یاڵكا -1
2- ((OFC كۆمپانیا. پشكی بنهدواتر ده یت كهڕبك پێ 
 ( كهCoinsafe) شیبه له كۆمپانیا خۆی رهێنان الیبهوه صندۆقی یتهبیخه -3

 ونهوچ دوای) یت.رهێنان بكهبهوه ئیسالمی تیریعهشه حكامیئه پێیتوانیت بهده
 .وه(كانت بفرۆشیتهتوانیت كۆینهده وهشهرصهۆب

( ەکان مەبەستی سەرەکی Coinکردنە پێچەوانەکەی ڕاستە و )لەڕاستیدا ئەم وێنا
لەهەموو ئەوانەیش  و کان دراون(  ەCoinولێرەشدا دیسان دان بەوەدا دەنێت کە ) مامەڵەکەن،

رهێنان بهوه ئیسالمی تیریعهشه حكامیئه پێیتوانیت بهتر ئەوەیە کە دەڵێت: )دهسەیر
یت(. ئەوە ڕێک وەکو ئەوەم دێتە پێش چاو بەکەسێک بڵێیت: ئەو بەرازە بکڕە ودواتر بكه

شەریعەی ئیسالمی سەری بڕیت، ئاخر کاکی من بەراز خۆی حەرامە چۆن دەتوانیت بەپێی 
بەسەربڕین حەاڵڵ دەبێت، ئێمەیش دەڵێین ئەصلی مامەڵەکە حەرامە دواتر چۆن بەحەاڵڵی 

 بەکاردێت.
دەڵێت:  دراوە و (OneCoin)ە دەنێتەوە کە ی( دا دیسان پێ لەو ڕاستی٨لە خاڵی )

ترین و تازه كار دێنێت كه( بهBlockchain) یایلۆژكنهتهكۆمپانیا  یاوهلۆژهكنهت یور)له
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 كردنیهڵواو حهڵهومامه ن و سیكیوریتیبۆ پاراست جیهانه ییالۆژهكنهتهێزترین به
 كاربێنن(.به یهیالۆژهكنهتو ئه یاریان داوهڕكان بهووتوپێشكه تهاڵو ئیستا زۆرێك له…دراو

 ۆ ڕێگەبدەکات کە کۆمپانیا دەیگرێتە بەر ( دا باس لەڕێ وشوێنە یاساییەکان ٩لەخاڵی )
 وهتهفافیهوشه یاسایی ویوڕدەڵێت: )له گرتن لەخراپ بەکارهێنانی ئەم جۆرە دراوانە و

(OneCoin) تاكه (CryptoCurrencyه) سیستمی ئیش به كه (KYCده )ویش كات، ئه
ك ناو و ان وهوشداربوو بهومهه كانیزانیاریه ك، واتهشداربویهموو بههه سینینا له یتییهبر

هیچ  كه یهوهش بۆ ئهمه، ئهیههه مپانیاوهۆن كالیهله …جێبوون وپاسپۆرت و نیشته
 كرێت(.نه (OneCoin) و خراپ بهیاسایینا كییههڵمامه

ئەم جۆرە سیستەمە لەگەڵ سرووشتی ئەم قسەیە ڕاستە وکارێکی زۆریش باشە بەاڵم 
( لەنێوان ئەو دراوە OneCoin) دراوی ئەلکترۆنی یەک ناکاتەوە، هەر بۆیە تا ئێستا

( تۆمار کراون کە پێگەیەکی Coin Market Capە کە لە پێگەی )ینیبوونی ژمارەییانەدا 
کاریگەری هەر ئەو سیستەمەیش  انی دراوە ئەلکترۆنییەکان.تایبەتە بەبەدواچونی کار وبەهاک

چونکە ئەوان ئێستا چاویان لەسەر  ؛دروست دەکات (OneCoin)زۆر خراپ لەسەر داهاتی 
Bitcoin) نی خۆیان فریو بەشداربووا بەوەیش هەواداران و ( وقازانجە زەبەالحەکانێتی و

بۆ ئەوە (  (Bitcoinکە هۆکاری بەرزبوونەوەی بەهایدەدەن، لەکاتێکدا هەموومان دەزانین 
بازرگانی  و زهاکەردەگەڕێتەوە کە دوور لەچاوی یاسا و هەر چاودێرییەکی دارایی لەالیەن 

 باندەکانی تیرۆرەوە تۆڕەکانی لەشفرۆشی و سپی کردنەوەی پارە و وبەمادە هۆشبەرەکان 
و بۆ خەڵکی باس بکەن  یەکان وەکو خۆیڕاستی ان. بۆیە گرنگە ئەومامەڵەی پێوە دەکرێت

 .بەشداربووەکانیان فریو نەدەن(  (Bitcoinبە بەها و قازانجی 
و کۆمەڵێک پرسیار دەوروژێنێت دواتر ئەو بەڕێزە کۆمەڵێک خاڵ تێکەڵ بەیەک دەکات 

خات ریدهن كۆین دهوه ئیش و كاركردنی یپوخته كه وهرهسه ینهاڵم خائه : )دوایو دەڵێت
 ین:پرسیار بكه تیخۆیه جێی

 !.؟رامهحه وهرهسه ینهاڵو خائایا كام خاڵ له -
 !.؟رامهحه كاركردنه م جۆرهئه كانیقۆناغه قۆناغ لهكام  -
 !.؟؟؟رامهلیكترونی حهئه فێركاری خولێكی داریكردن لهشئایا به -

https://sa.investing.com/crypto/bitcoin-cash
https://sa.investing.com/crypto/bitcoin-cash
https://sa.investing.com/crypto/bitcoin-cash
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 !.؟رامهحه فێركاری خولێكی شداریكردن لهبه ڵگهله دیاری رگرتنیئایا وه -
داو بۆ ڕبازا كرد له یەكیهابه هیو دیاریرگرت و دواتر ئهەكت وهیر دیاریگهئایا ئه -

 !.؟رامهحه و دراوهئه دراو، ئایا فرۆشتنی به
 بن بهن و دهكهواو دهدراو ته بوون به كانیپرۆسه وومكانت ههتۆكنه تێكئایا كا -

(OneCoin) كه یانهڕو بازاشت له یینڕبۆ ك تكاربێنیبه م كۆینانهئه رامهحه 
 !.ن؟كهده و دراوهبه ڵهمامه

 !.؟؟رامهین حهبلۆك چه ییالۆژهكنهتئایا  -
 (.!؟؟رامه( حهKYC) ئایا سیستمی -

 ئاخر ئەم قسە وپرسیارانە بەو سادەییە نین کەجەنابت دەتەوێت وێنای بکەیت و
بەسەرپێی بەسەریاندا گوزەر بکەیت، کەس نەیگوتوە خولی فێرکاری ئەلکترۆنی حەرامە،  

وەرگرتنی دیاری حەرامە. بەس ئەمە چەواشەکردنی خوێنەرە چونکە کەسیش نەیگوتوە 
(Tokenە ) لەبنەڕەتدا  کان وەکو پێشتریش گوتم دیاری نین بەڵکو کرۆکی مامەڵەکەن و

ئێوەی دەکەم یەک کەس ئەو پاکێجانەی  دامن تەحەد کڕین وفرۆشتنەکە بەوانەوە دەکرێت و
 ( ەکان!!. Tokenبووێت بەو نرخانە بێ )

كرد  هایەكیبه هیو دیاریرگرت و دواتر ئهەكت وهیر دیاریگهە دەپرسیت: )ئایا ئهیان ک
 ؟(.رامهحه و دراوهئه دراو ئایا فرۆشتنی بازارداو بۆ به له

زتان یەک ێخودی پرسیارەکە هەڵەیە چونکە لەگەڵ سروشتی مامەڵەکەی بەڕلێرەدا 
یت: )ئەگەر پرسدەبێت ب ی ڕوون بکەیتەوەڕاستییەکان وەک خۆناکاتەوە تۆ ئەگەر بتەوێت 

 هایەكیو دراوە بو بە دراوی ڕاستەقینە وبهدراوێکت کڕی کە ئێستا بوونی نیە و دواتر ئه
رامه(. بەڵێ حەرامە وجەنابیشت زۆر لەمن باشتر حه و دراوهئه بازاردا، ئایا فرۆشتنی كرد له

 بە )دیاری( حوکمی شەرعی ناگۆڕێت.نی ناوی )دراو( یئەوە دەزانیت ودەشزانیت کە گۆڕ
واو دراو ته بوون به كانیپرۆسه وومكانت ههتۆكنه كێدواتریش دەپرسیت:  )ئایا كات

و شت له ینیڕبۆ ك كاربێنیبه م كۆینانهئه رامهحه   (OneCoin) بن بهن و دهكهده
 ن؟(.كهده و دراوهبه ڵهمامه كه یانهڕبازا
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دواتر کە بوون بەدراو  ەکان لە ئێستادا شتێکە و (Token: فرۆشتنی )ێمدەڵمن پێت  
کردن پێوەی قسەیەکی تر هەڵدەگرێت، خۆ ناشکرێت ئەو کات مامەڵە ( شتێکی ترە وCoinو )

ە، من یئێمە ئەم قۆناغ بەندی وجیاوازی کاتە فەرامۆش بکەین بڵێین جا جیاوازیان چی
لەماڵەوە دەچێت لەبازاڕ دراوێکی ەکەم کەسێک پارەییەکی زۆری هەیە نموونەیەکتان عەرز د

ە ئایا ئەم مامەڵەیە حەاڵڵە؟!. بەدڵنیاییەوە نەخێر یتر بکڕێت بەاڵم ئێستا پارەکەی ئامادە نی
ڕادەستی کابرا بکات،  ت یان چەکێکی بانکی بەبڕی پارەکەبەڵکو دەبێت پارەکەی ئامادە بێ

لەوانەیشە ئەگەر بمانەوێت لەچەند  یین لەبوونی پارەکە ودڵنیائێمە ەکاتێکدا لئەمە 
مادەی بکەین، بەاڵم قسەی شەرع لەسەر مامەڵەکە بۆ ئێستایە، جا وەرە ئەوە اخولەکێکدا ئ

کان دەفرۆشن ( ەTokenئێوە کە )دەیکەن، زتان ئێستا ێبەراورد بکە بەو کارەی بەڕ
(OneCoin) ماوەیەک دەبنە  کان هەر بوونیان نیە، دواتر ئەمانە پاشە(OneCoin) 

ئەوە نتی ەناشتوانن گر نازانن ووە ئێوە خۆیشتان ( دەکەن، Coinکەسیش نازانێت چەند )
بۆیە لە  دەچێتە بۆرسە يان نا، لەداهاتوودا دەبێتە دراو و (OneCoin)کە  بدەنە کەس

 . ئێستادا ناچارن وەک پاکێجی فێرکاری مامەڵەی پێوە بکەن
ئاوها  کردایە وبومەترسیانەیشت لەنووسینەکەتدا باس  من پێم خۆشە ئەو ڕیسک

 بەسادەیی ئەو پرسیارانەت نەکردایە.
کێشەکان دەپرسیت: )ئایا بۆ دیزە بەدەرخۆنەکردنی هاو بەداخەوە جارێکی تر و

هیچیان  ئەمانە(. نەخێر !؟؟رامه( حهKYC) ئایا سیستمی !؟رامهین حهبلۆك چه ییالۆژهكنهت
 ە.یکەسیش قسەی لەسەر ئەوانە نی حەرام نین وبگرە زۆریش باشن و

 و بۆچی !؟رامهحه و كام بڕگه؟! رامهحه )چی :سوڕمانەوە دەپرسیتدواتر بەسەر
 (. !؟رامهك حهیهڵگهچ به بهو  !؟رامهحه

وار بێت. لم خکورد واتەنی  گوتیان: حوشتر ملت خوارە. گوتی: جا کوێم ڕاستە  تا م
 ت:  ێیان وەکو شاعیر دەڵ

 ذهان شيء                إذا احتاج النهار إلى دليل.وهل یصح فی األ
 ییەکەی بکرێت.حەرامکوێی حەاڵڵە تا قسە لەسەر  (OneCoin)نازانم   جا منیش
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پاشان دێیتە سەر باسکردنی جۆری حەرامەکان کە دەبن بەدوو بەشەوە ودەپرسیت 
ر گه: ئهیهمهئه لێره كهکام جۆرە حەرامەیانە ودەڵێیت: )پرسیاره  (OneCoin)حەرامی 

(OneCoin) (؟ (. ؟ یان )محرم لغیره؟ ئایا )محرم لذاته( یهیهرهۆرام بێت كام جحه 
ئەگەر دەتەوێت وەاڵمەکەی بزانیت من خزمەتت دەکەم ودەڵێم مامەڵە کردن بە 

(OneCoin) لذاته( یە.ۆری یەکەمیانە و )محرم ە وە بەم شێوازەی ئێستای لەج 
 ئایا له !؟رامهن كۆین حهوه ی، كام شتهمهكهیه ریۆر جگهئهدواتر دەپرسیت: )

 وكهكات ورخۆشت دهراز؟ ئایا سهبه شتیۆخوێن و گ وكوه هوجس دروست بونه كییهپێكهاته
 (. !ق؟رهعه

ەکان تێکەڵ دەکەیت، ئەو یبابەتە فیقهی ە دوور دەڕۆیت ودتۆ بۆ ئەوەن کاکەنا 
ە حەرامکراوەکاندا ینموونانەی  تۆ باست کردون لەفیقهی ئیسالمیدا لەبابەتی خواردەمەنی

جەنابت لەبارەیەوە دەپرسیت لەبابەتی   باس کراون، ئەوەیش ئێمە  گفتوگۆی لەسەر دەکەین و
وەی حەرامبوونی سوو، ێهاوشلە (OneCoin)، بۆیە حەرامی کانەەیبازرگانی ودارایی  مامەڵە

)محرم لذاته(  لە بابەتی مامەڵە بازرگانییەکانداهەموو ئەوانەیش  قومار، چاوبەست کردنە، و
 .وەک خوێن و گۆشتی بەراز لە بابەتی خواردەمەنییە حەرامکراوەکاندا ین

 کەیت ودەبەر لەوەی وەاڵمت بداتەوە بیری پەرت  ویت ودەکەپاشان پێش خوێنەر 
 رهۆم جله (OneCoin)توانم بڵێم ده وهدڵنیایهدەڵێیت: )به دەدەیتەوە وخۆت خۆت وەاڵمی 

دروست  ووتوپێشكه یلۆژهكنهت سیستمێكیو بهنیهۆلكترئه دراوێكی ، چونكههینی رامهحه
 كرێت(. ده

دراوە نەک  (OneCoin)ئێستا خۆت بەڕوونی و ڕاشکاوانە دانت بەوەدانا کە باشە 
کەواتە وەک پێشتریش گوتمان دەبێت هەموو مەرجەکانی مامەڵەکردن  پاکێجی فێرکاری،

بەدراوی شەرعی تێدابێت ئەوجا دروستە مامەڵەی پێوە بکرێت، وەک ئەوەی لەئێستادا 
دراوێکی فەرمی بێت و نرخ و ڕەگەزی دیاریکراوی هەبێت و هەبووی ڕاستەقینە یان حوکمی 

 لەم مەرجانە ناکەیت ، کە چی تۆ باس لەهیچ کامینەوەیدا بەدراوێکی ترهەبێت لەکاتی گۆڕ
خاڵی و خۆتی لێ دەدزیتەوە و لەبری ئەوانە باسی دوو شتی تر دەکەیت کە هیچیان 

کردن بە دراوەوە. ئەوانیش )ئەلکترۆنی بۆ مامەڵەنین  و بنەمای حوکمی شەرعی یەکالکەرەوە
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زتانەوە: هەر دراوێک ێڕوونتر بڵێم بەالی بەڕ تنە(بەرهەم ها وبوون و بەسیستەمی پێشکەوتو
یتر حەاڵڵە مامەڵەی وو ئبدروست کرا وپێشکەوتو یلۆژهكنهتبەسیستەمی  ئەلکترۆنی بوو، وە

(  (Bitcoin. ئەوانە هەرگیز نابنە پێوەر، ئەگەریش هەر پێت وایە خۆ ئێستا پێوە بکرێت؟!
 یش ئەو دوو مەرجەی تێدایە، حەز دەکەم ڕای جەنابتی لەبارەیەوە بزانم؟. 

 ریۆج له (OneCoin)بەردەوام دەبیت لەسەر فەرزکردنی ئەگەرەکان ودەڵێیت: ) ئایا 
 یهڵهم مامهبێت، ئایا ئهرام نهخۆیدا حهله ر خۆیگه)محرم لغیره(؟ ئه رام واتهحهله مهدووه

ەکەی یحەرامی ئێستا من بۆم ڕوونکردیتەوە کە بێت؟(.رام دهحه كیرهده چ هۆكارێكی به
 ئەم گریمانەیە بەالی منەوە بەتاڵە. بۆیە لەجۆری یەکەمە

 كییه)قاعیدهودەڵێیت:  (OneCoin)دواتر دێیتە سەر بەڵگە هێنانەوە بۆ شەرعیەتی 
 له تیتایبه، بهڵهاڵموو شتێك حهتدا ههڕهبنهله: ( واتهاألصل يف األشیاء اإلابحةلێت )ده أصولی

ك وه وهناوه وێتهتر بكه ر هۆكارێكیگهمه اڵڵهك حهیهڵهو مامهومهه )معامالت( دا، واته
 ریبا(.  – فێڵ – دزی –درۆ  –ش )غه

 دووبارەی ناکەمەوە.بۆیە لێرەدا بەووردی داوەتەوە  قسەیەموەاڵمی ئەم  پێشترمن 
م ین كام لهكهپرسیار ده بارهوتەوە پرسیار کردن ودەڵێیت: )دویەکەوجارێکی تر د

 ساڵی 3 یماوهمپانیا لهۆ؟ ئایا ك (OneCoin)كردن بهڵهمامهكرێت لهده دیبه هۆكارانه
.. ؟!یههه شداربووین بهۆملی 3 زیاتر له كه شداربووانیبه له هووكرد شێكیچ غه ئیشكردنی

، ؟!كراوه كێفێڵ له !؟شداربوو كراوهكام بهله دزی !ڵیان؟گهله هوكردو كیكۆمپانیا چ درۆیه
میان كا !؟كردووه ریرهن كۆین زهوه شداربوویكام به !؟وتووهتێكه ئیشكردن ریبایله كام بڕگه

 (.!شداریكردن؟به له شیمانهپه
من پێت دەڵێم کۆمپانیا چ غەش وفێڵێک دەکات، کۆمپانیا فریوی ئەندامانی دەدا 

ترن کە خەڵکی ئێوە ئاگا جەنابیشتان لەمن بە دەستکەوتی خەیاڵی و بەقازانج و
کەمدا ان دەکەن کەلەماوەیەکی زۆر یچۆن حاڵی لەسیمینارەکاندا چی بەئامادەبووان دەڵێن و

دەبنە ملیۆنێر وملیاردێر بە بێ ئەوەی باسی ڕیسک وئەگەرە نەخوازراوەکانی تر بکەن، 
چیان بوێت پێی  کۆمپانیا بەخەڵکی دەڵێت کەوا دەتوانن مامەڵە بەپارەکانیانەوە بکەن و

 وە.ستییهکە ئەمە تائێستایش دوورە لەڕا بکەن.

https://sa.investing.com/crypto/bitcoin-cash
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کەی پێوەری حەرامی وحەاڵڵی  دەڵێیت: )کێ پەشیمانە، وکێ زەرەری کردوە؟(. ئەمانە
فێڵبازن یان دزن خۆرن یان سوومامەڵە شەرعیەکانن تا بکرێنە پرسیار، ئەو کەسانەی کە 

بەدەگمەنیش نەبێت زەرەر ناکەن بەاڵم خۆ ناکرێت بڵێین بەخاتری  هیچ کات پەشیمان نین و
 پەشیمان نین ئیتر کارەکەیان دروستە. ئەوەی زەرەر ناکەن و

بەچ شێوەیەک سووی تێ  یش لەسەرەوە عەرزم کردویت کە چۆن وسەبارەت بە سوو
 بەڵگەکانیشیم خستۆتە ڕوو. و و چۆنە ەیجۆری سووەکەیش چی دەکەوێت و

 غهدهقه یهڵهمامه رهۆم جئه كه یهصحیح و صریح هه قیلەکۆتاییدا دەپرسیت: )كام ده
 (.!بكات؟

 قسەکانتم بەداخەوە تۆ بۆ پشتگیری من هەموو قسەکانم بەبەڵگەوە خستۆتە ڕوو بەاڵ
نی و بەرژەوەندی زادەی بیری بازرگاە ویەک بەڵگەیشت نەخستۆتە ڕوو، ئەوەی باستان کردو

 هیچی تر. وبەرتەسکی خۆتانە 
ی کۆتایی ڕوونکردنەوەکەتە گەبڕتر وسەمەرە سەیر تسەرەوە قسەکانیلەهەموو 

ر هه و م دراوهر ئهسهبێت لههه ڵكێك گومانیخه زۆر ئاساییه ڵێمكۆتاییدا دهکەدەڵێیت: )له
.. بێت یاننه پێی یبێت یان متمانههه یخنههڕیان  بێت لێیهه تر، یان ترسی تێكیبابه

، یان وهئیسالمه رعیشه رگیبه خرێتهنه خنانههڕو  رنجو سه نوبۆچواوڕم ئه قوایهاڵم حهبه
 (.…وهرامهو حهڵاڵحه قاڵبی

 رنجو سه نوبۆچواوڕم ئه وایه قە کە دەڵێیت: )حهیبەڕێز من تێناگەم مەبەستت چی
وه(. ئەی ئەگەر رامهو حه ڵاڵحه ، یان قاڵبیوهئیسالمه رعیشه رگیبه خرێتهنه خنانههڕو 

ورات یان بەتە؟! ی ئیسالمەوە بەچ شەریعەتێک پێودانگی بکەینتنەیخەینە بەرگی شەریعە
بە چ قاڵبێکی  حەاڵڵ وحەرامەوە،ئەگەر نەیخەینە قاڵبی ئەی  ؟!.ئارەزوو ئینجیل یان عەقڵ و

بۆ زانایانی  ؟!کردەوەیەکی مرۆڤ هەیە نەچێتە ئەو قاڵبەوەتر مەزەنەی بکەین و هیچ 
 . ؟!کردەوەکانی مرۆڤ دابەش ناکەن بەسەر )واجب، حرام، مندوب، مکروه، مباح( (أصول)

ئەی ئەگەر ئێمە مامەڵە داراییەکانمان  ؟!ە بەدەر بێتبەش ک هەیە لەم پێنجەکردەوەیهیچ بۆ 
 .بەچ پێوەرێکی تر هەڵسەنگاندنیان بۆ بکەینحەرام دەرکرد،  لەحەاڵڵ و
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ەیەی کەیت ئەی ئەم ڕوونکردنەوسوعبەت نا ە ویئەگەر ئەم قسانەت بەجدی لەکۆتاییشدا
 نیر الیهسهله هێمنانه كیگفتوگۆیهتە: )ویت نووسە بەڕێزیە، ئەی ئەوە نییزت لەسەر چیێبەڕ
اوانەتر ە دەتەوێت بەرگی حەاڵڵی بکەیت بەبەردا. یان ڕاشکی(. ئەوە نی..ن كۆین()وه رعیشه

م ڕوونتر دەبوو بەاڵسەرجەم خوێنەرانیش  و ئاوا قسەکە الی من ،بڵێ کەس نەڵێ حەرامە
 زۆر ئاڵۆزە.و بەم شێوەیە ببورە ئێستا 

خوا  كهر ئیشهگهئه دوا داواكاریشتدا پاساو بۆ قسەکانت دێنیتەوە ودەڵێیت: )چونكهلە
 هۆیزۆر به ڵكانێكیوا خهڵبوونت دا ئهاڵحه توایو تۆ فهرام بێتتدا حههڕبنهله خواستهنه
وا رامبونیتدا ئهحه توایڵ بێت تۆ فهاڵحه كهر شتهگهبن. ئهرام دهحه تۆ تووشی یتواكهفه
 (. و خێرهیت لهكهش دهزۆر بێبه ڵكانێكیخه

 
ە فەصیحە دەزانیت ئەی بۆ یباشە بەڕێزەکەم  تۆ کە بڕوات وایە و ئەو عەرەبی

 دەها کەس بەهۆی قسەیسە بەرگری لێدەکەیت و لەسەرتاوە فەتوای حەاڵڵبوونیت داوە و
 ئەوکات هەڵوێستەتان نەکرد وخەمی خەڵکتان نەبوو. ، ئەی بۆ نگالوئێوەوە تێوە

ی ئێمە و پاش ئەم ڕوونکردنەوانە گریمان نەتانزانی ئەی ئێستا باشە ئەو کات گوزەراو
  هەر نازانن؟!.
، ئەی باشە (23)داغیش داواتان لێدەکات ڕایگرن بۆ ڕایناگرنهرهدکتۆر عەلی قئەوەتا 
ەتی ئەو کارە ینەبێت گومانێک لەسەر شەرعی مانان وجەنابی دکتۆر هەر هیچ قسەی ئێمەو

کایانە  وبۆ ئەم جۆرە کار بێت( درودی خوای لەسەر)دروست ناکات؟. ئەی پێغەمبەری خودا 
 . (2٤)(فَمن اتهقى الشُّبهات فقد استَبأ لدينه وعرضه، وَمن وقع يف الشُّبهات وقع يف احلرام،ت: )ێنافەرموو

                                                           
بڕیاری دکتۆر عەلی  نووسیومە و لەپەڕەی تایبەتی خۆم لە فەیسبووک باڵوم کردۆتەوە و ئەوەی ئاماژەم پێکردووە (٤/1٠/2٠1٧: ئەم بابەتە لەبەرواری )یتێبين -23

( مانگ لەباڵو کردنەوەی ئەو بابەتە فەتوای حەرامی مامەڵەکردنی 1٠( وپاش زیاتر لە )1٩/٨/2٠1٨قەرەداغی بوو لەو کاتەدا، پاشتر دکتۆر عەلی لەبەرواری )

 ە وە دەرکرد.( OneCoin( بە

 .2٠، ص1ري، صحيح البخاري، جالبخا - 2٤

https://sa.investing.com/crypto/bitcoin-cash
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پاراست ئەوە دین وداوێن وناموسی پاک ڕاگرتوە واتا: هەر کەس خۆی لەشتی گوماناوی 
 .(2٥)وهەرکەسیش کەوتە شتی گوماناویەوە ئەوە کەوتۆتە حەرامەوە

 
 

 پرۆفیسۆر                                     
 خالد محمد صالح                                    

                                     ٤/1٠/2٠1٧ 
 

                

 :تەوەری شەشەم                                          

 ە وە  (OneCoin) بۆچوونی زانایان لەسەر مامەڵەکردن بە

 

و پاش ماوەیەک و بە مەبەستی یەکالکردنەوەی ئەو پرسە و زیاتر دڵنیاکردنی هەمو
ژنەی بااڵی نووسراوێکم ئاراستەی لی( 6/1/2٠1٨الیەک لە حەرامی مامەڵەکردن بەو دراوەوە لە )

پێچ فەتوای هەرێمی سەر بەیەکێتی زانایان کرد وتوێژینەوە زانستییەکەی خۆم لەگەڵ هاو
 کرد و داوای بۆچوونی بەڕێزیانم لەسەر بابەتەکە کرد کە ئەمە دەقەکەیەتی:

 بسم الله الرحمن الرحيم
  محمد األنبياء والمرسلين سيدناالحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.
 :مامۆستایانی بەڕێزی ئەندامانی لیژنەی بااڵی فەتوای هەرێمی کوردستان

 

                                                           
ی دەفڕێت و قازانجی ئەی ئێستا دەکرێت بپرسین کوا ئەو هەموو بەڵێنەی خەڵکتان پێ هەڵخەڵەتاند کە ئەم دراوە دەچێتە بۆرسە جیهانییەکانەوە و بەهاکە - 2٥

یرۆکەکە لە زیندانە باری خەیاڵییان دەست دەکەوێت، ئەوە زیاتر لەساڵێک بەسەر بەڵێنەکانتان تێپەڕ بوو نەک هەر نەچووە هیچ بۆرسەیەک بەڵکو ئێستا ئەندازی

ەاڵمی ئەو خەڵکە وو بەتۆمەتی درۆ و هەڵخەڵەتاندنی خەڵک و سپیکردنەوەی پارە و چەندین تۆمەتی تر دادگایی دەکرێت، ئێستا دەکرێت پێمان بڵێن ئێوە چی 

 دەدەنەوە کە لەخشتەتان بردوون و پارەکانتان بە ناحەق  خواردوون؟!. 
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 هللا وبرکاته ةالسَلم علیکم ورمح
بەڕێزان وەک جەنابتان ئاگادارن ماوەیەکە دەنگۆی بەکارهێنانی دراوی ئەلکترۆنی بەناو 
هەرێمەکەماندا باڵو بۆتەوە وخەڵکانێکی زۆر لەچینوتوێژە جیاوازەکان پێوەی سەرقاڵبوون، 
بیرۆکەی ئەم جۆرە دراوانەیش تازەیە و پێویستی بە بەدواداچوون و لێکۆڵینەوەی جدی 

وەی حوکمە شەرعییەکەی، هەرچەندە ئەم جۆرە دراوانە ئێستا زیاتر لە هەیە بۆ ڕوونکردنە
( جۆری هەیە بەاڵم گرنگترینیان وئەوەی ئێستا لەکوردستان بازاڕی گەرمە دراوی ٧٠٠)

ە، کەماوەیەکە خەڵکی بەزۆری سەریان تێکردوە و مامەڵەی پێوە  (OneCoin)گریمانەیی 
و نەچۆتە هیچ بۆرصەیەکی جیهانییەوە بەاڵم دەکەن، هەرچەندە لەئێستادا نەبوەتە دراو 

بەکاربەرانی بەڵێنی ئەوە بەبەشداربووانی دەدەن کە لەداهاتوویەکی نزیکدا بەفەرمی دەبێتە 
 دراو و دەچێتە بۆرصەوە.

ئەم جۆرە مامەڵەیەیش مەترسی زۆر لەسەر ماف و دارایی بەشداربووانی بەتایبەت و 
کات، لەبەرامبەریشدا ئەگەر دروست بێت ئەگەری لەسەر ئابووری هەرێم بەگشتی دروست دە

 قازانجی زۆری هەیە.
هەرچەندە من بۆ خۆم و لەقەدەر توانای سادەی خۆم بەدواداچوونم بۆ کردوە و 
بۆچوونی تایبەتی خۆم لەسەر داوە و لەتوێژینەوەیەکدا کە هاوپێچی ئەم داواکاریەیە 

ابتان سەنگ و قورسایی تایبەتی خۆی دەیخەمە خزمەتتان، بەاڵم بەدڵنیاییەوە بۆچونی جەن
هەیە، بۆیە داواکارین لەبەڕێزتان بفەرموون وبەدواداچوونی جدی بۆ ئەم دراوە وهاوشێوەکانی 

 بکەن و بڕیاری خۆتانی لەسەر بدەن تا چیتر خەڵکی لە دڵەڕاوکێدا نەمێننەوە.
 هەر ئاسانکاری وهاوکاریەکیش لەوبارەیەوە بە ئێمە بکرێت لەخزمەتین.

 سالم علیکم ورحمة الله وبرکاته.                                                                                        وال
 

 براتان                                                         

 پ. د. خالد محمد صالح
                                                        6/1/2٠1٨ 
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ە پاش نزیکەی سێ مانگ لەبەدواداچوون و لێکۆڵینەوە و توێژینەوە لەسەر بابەتەک
یان دایەوە ( وەاڵمی پرسیارەکە٥/٤/2٠1٨لیژنەی بااڵی فەتوای هەرێم بە سوپاسەوە لەبەرواری )

ەمە ە وە دەرکرد لەفەتوایەکدا کە ئ (OneCoin)و بڕیاری حەرامی مامەڵەکردنی بەدراوی 
  دەقەکەیەتی:

 
 ( وەOnecoinدراوی ) حوکمی مامەڵەکردن و بازرگانیکردن بە

 . (26)[فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذِ ْكِر ِإن ُكنُتْم َلَ تَ ْعَلُمونَ ] خوای گەورە دەفەرمووێت:
لەسەر و ستایش بۆ خوای جیهانیان، درودو ساڵو لەبەڕێزترین پێغەمبەر و سوپاس
 و پەیڕەوانی ئەو بەچاكە تا ڕۆژی قیامەت.و یارانیخانەوادەی 

ج لیژنەی بااڵی فەتوا لە هەرێمی كوردستان لە دانیشتنی ئاسایی خۆی لەڕۆژی پێن
ر لە بارەگای سەرەكی خۆی لە شاری هەولێر تیشكی خستە سە (٤/٥/2٠1٨) شەممە بەرواری

تە ( پاش ئەوەی كە پرسیاری ئاراسOnecoinبابەتی مامەڵە كردن بە دراوی ئەلیكترۆنی )
الید خ .د كرابوو لەالیەن هەندێك هاواڵتیانی بەڕێزی كوردستانەوە بە تایبەت بەڕێز )پ.

ی وتی ژیار بۆ پەروەردەو گەشەپێدانی مرۆیی كە لە بەروارتيمحمد صالح( سەرۆكی ئیست
 .وێكی فەرمی لە ڕێگەی ئیمەیڵەوەا( بە نوسر6/1/2٠1٨)

ی توایەەپاش لێكۆڵینەوەی پێویست و تاوتوێ كردنی بە كۆی دەنگ ئەم فلیژنەكەمان 
 لەو ڕوەوە دەركرد:

ە ئەلیكترۆنییە و هاوشێوەكانی لە ڕوانگەی فیقهی ومامەڵە كردن بەو درا -1
 و نادروستە لەبەر ئەم هۆیانەی خوارەوە: و یاساغئیسالمییەوە ئاڵۆز 

بە  مامەڵە كردنی شیسالمیییعەتی ئشەرو ( عملة إفتراضيةدراوێكی گریمانەییە ) -أ
 پێ دروست نییە. دراوی گریمانەیی

                                                           
 .٤3رة النحل: اآلية وس - 26
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ونی سەرچاوەی هەیە، چونكە ودراوێكی نا دیارە لە هەموو ڕوویەكەوە، واتە: ناڕ -ب
و  نادیاری دروستدەكات، شەریعەتیش ۆزیڵالیەنی دەركردنی دیار نییە، كە ئەمەش )غرر( ئا

 ەڵەی نادیاری پێ دروست نییە.مما
دراوەكە لەالیەن هیچ بۆرسەیەكی جیهانییەوە دانی پێدا نەنراوە، مامەڵەی لە تەكدا  -ج

و هیچ بانكێكی باوەڕ پێكراو لە جیهاندا نەكراوە، هەروەها متمانەی بانكە جیهانییەكانی نییە 
متمانەی پێنەداوەو هیچ ڕەسیدێكی دیاریشی نیە، تەنها بەڵێندەدرێت بە بەكاربەرەكانی، 

 بەڵێنی بەتەنهایش هیچ ئەرزشێكی نییە. ئاشكراشە
واتە ئەم دراوە هیچ  ،ارەكاندد. نەبوونی گرەنتی فەرمی لە دەزگا ئابورییە پەیوەندی

بۆیە هەر پارەیەك لەو بوارەدا خەرج بكرێت  ی نییە؛زەمانەتێكی نێو دەوڵەتی ڕاستەوخۆ
 و وەك قوماركردن وایە.بەرەو نادیاری دەڕوات 

سینگەیەك یان كۆمپانیایەكی ئابوری دیاری وەرچاوەیەك یان نوناڕوونەو هیچ س -هـ
متمانە پێكراوی نییە، بە تایبەت الیەنی فرۆشیار نادیارە، نا دیاری الیەنی فرۆشیاریش 

 .ەەوخۆی هەیە لەسەر دروست نەبوونی مامەڵەكتكاریگەری ڕاس
مەڵەی گومانی تری زۆری لە سەرە سەبارەت بە نەبوونی مەرجەكانی دروستی ما -و

 گۆڕینەوەی )الصرف( تیایدا.
 .دا تا ئەم ساتەوەختە جێگەی نابێتەوەیلە بازنەی هیچ مامەڵەیەكی شەرعی -2

مانیان كە خۆیان بە دوور بگرن لە مامەڵە كردن بە دراوی یارین لە هاونیشتکبۆیە داوا
گوتمان هیچ پرانسیپێكی شەرعی  وچونكە وەك ؛ە وە (Onecoinئەلیكترۆنی بەتایبەت )

 شەرعییەكان. او داڕشتەو یاسنایگرێتەوە و دوورە لە مەرج
جە رو مەرجەكان گۆڕان و توانرا دراوێكی ئەلیكترۆنی بە پێی مەهەركات هەل -3

كاری رو نادیاری و قوماردن بەرهەم بهێنرێت، دوور لە ساختەكارییکمامەڵە   یشەرعییەكان
اردنی ماڵی خەڵك بە ناڕەواو چەتەگەرایی و قەرسەنە كردن، وو خو سپیكردنەوەی سامان
و یاری متمانە پێكراوی نێودەوڵەتی پەیداكرد و لە ژێر چاودێریدهەروها سەرچاوەیەكی 
نتی ەلە كاتی فەوتاندا گر رییە پەیوەندیدارە جیهانییەكاندا بوو،وكۆنتڕۆڵی دەزگا ئابو
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گرفتەكە لە توای دیكەی دەبێت، چونكە ەفەتوا فبونەوەی هەبوو، ئەوكات لیژنەی  وقەرەبو
 و داڕشتەكاندایە.و مەرجكترۆنی نییە، بەڵكو لە هەلمامەڵەی بازرگانی ئەل

 خودا یارمەتی دەری شەرعزانە.
 

 لیژنەی بااڵی فەتوا لە هەرێمی كوردستان                        
                       ٥/٤/2٠1٨ 

 

 

 ەڵەمام ەک دایارڕیب( 1٩/٨/2٠1٨( مانگ و لە )1٥پاش ) شیرداغەق یلەع رۆدواجار دکت ۆب
ەو لەفەتوایەکدا کە ئەمە دەقەکەیەتی رامەحە وە  (OneCoin) ینۆلکترەئ یدراو ەکردن ب
 دەڵێت:

 
 میالله الرحمن الرح بسم

 شەوانەدراو، ل (٩٠٠٠) یكینز ەتۆشتەیگ ستاێئ تاەه كانیەنۆلكترەئ ەدراو ەیژمار
Bitcoin)  ) و(OneCoin) ەناوبانگەب رۆز ستاێتائ ەك ەیدراو وەئ داییاستڕ ەل Bitcoin)  )

 ،ەدراو ێپ ەیرۆز ەواجەر وەكوردستان ئ ەل نهاەت ،ەیین ۆیوتەئ یكێناوبانگ (OneCoin) و
و  ڕپچ ڕپچ یشت ەیەه ەك ەیوەئ ،ەناوەن دا (OneCoin) ەب یدان كێتاڵو چیه ستاێئ تاەه

 یكانەشتیرهاوەد ەل ەكێشەب ەمەئ نیبزان كەییراست تێبەد مەاڵب ،ەییراو نکێپ ەمتمان
نادا  ێگو ەوەرئەبەل كات،ەد ەڵەقازانج مام یماەبن رەسەل وەئ ،یداریەرماەس یئابور یستمیس
 ەیین انیستەبەم ن،ەڕێگەباجدا د نێشوەب وانەنا، ئ انی ەنراو داێپ یدان ەكەدراو ەیوەب

 .ەییچ ەشت وەئ یتیەماه
 تاەرەس ،یشۆفرەد كێشت یماف ۆت ەوات دا،ەڵه یرەس( option) شتاكانداەه یكانڵەسا ەل

 یئابور یبوار یرانەژێتو مووەه یاەڕب مەاڵب كرد،ەد ێل یزەح رۆز كەڵخ داەڵه یرەس ەك
 ستاێئ تاەه 2٠٠٨ ڵیسا ەل هانیج ەك یەیئابور ەرانەیق وەئ یكانەكارۆه ەبوو ل كێكیە ەوەئ

https://sa.investing.com/crypto/bitcoin-cash
https://sa.investing.com/crypto/bitcoin-cash
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 ناێهیدا یداریەرماەس یستمیس كێشت رەه تێناب ەك نیبزان ەوەئ شەمێئ تێبەد ،ەوتووەك ێیت
ترمان  یچوونۆب مانڵمسو كەو ەمێئ ن،ەیبك ەوێپ ەڵەیو مام نەیبك یرەیعورف س كەو ەمێئ
 ەڵگەل یسالمیئ یئابور ،یسالمیئ یئابور یماكانەبن ۆب ەوەنەڕێیبگ تێبەد ەك ەیەه

 ناكات. داڵیاەیخ یشت ەڵگەل ەڵەمام كات،ەد ەڵەو بووندا مام یتیەكاڵمو
 :ماە( بن٥) ەب تێستەبەپشت د یئابور یچاالك یكانەزەگەر داییسالمیئ یئابور ەل

 تێبەد مەڵێد من( شكردنەداب ەدووبار، شكردنەدابۆڕ، وگڵئا، رجكردنەخ، نانێمهەرهەب)
 یكانەوەئ شداییدوا ەل تێبەدروست د مەرهەب ەوەییتیەكاڵمو ەل تێب یتیەكاڵمو مەكیە یزەگەر

 تر.
 ەشت وەجا ئ تێبناسر ۆت یكڵمو كەو تێبەه كتێشت ۆت ەك تێبەه كێكارۆه تێبەد

 ەیوەئۆب تێب ەستەرجەب ەوات ت،ێبەه یكێبوون شەشت وەئ تێبەد ،یوەعنەم انی تێب یمادد
من بزانن،  یرا انیستیو رۆز نەكەد ەیەسۆپر وەئ یتیەراەراب ستاێئ ەیوانەئ ت،ێبكر ەوانێپ
 كردەن مەلەمن پ مەاڵگرتن، بێل مێگو یباشەب رەتەق ۆهاتن ب (OneCoin) ەیوانەئ یكێفدەو
 یاری( پرس٥) شداەوەئ ینجامەئ ەكرد ل رەسەل مەوەنیژێمانگ تو شەش ەیمن ماو دا،ەتواكەف ەل

كرد، وتم  كانەداریندەوەیپ ەنیەال ەیاستڕئا مەاری( پرس٥) وەدروست بوو، من ئ ۆگرنگم ب
 .مەڵێد ێپ متانۆخ یستێوەڵه ییدوا ەوەنەبد مەاری( پرس٥) وەئ یمەاڵو ەوێئ

 دا(OneCoin)  رەرامبەب ەل تێریگەردەو ەك یەەپار مەئ ایئا :بووەوەئ ارمیپرس مەكیە
 مەئ یرشتەرپەس ەك یەیایمپانۆك وەئ یرفانیگ ەتێچەدروست د یاریزان ێیپەب ؟ێكو ەتێچەد

 .وانوشداربەب ۆب ەوەتێنێفلس نام كیەو  كاتەد ەیەسۆپر
 ت؟ێبگر ۆخەل ەمانەئ یوەعنەم یماف ەك ەیەه كیەایمپانۆك چیه ایئا :مەدوو
بكات،  ( نانە (Bitcoin و  (OneCoin) مەئ یتەمانەز ەیەه كێتاڵو چیه ایئا :مێیەس

 یوانیپشت ێك ە (OneCoin) مەئ ەیئ كات،ەد یوانیپشت راقێع یراقێع ینارید ەنموون ۆب
 .ەیین یتەمانەز ە. واتكاتەد

 ەدراوان مەئ ینەخاو ەبكات ب ۆیخ ەك ەیەپشكدار ه یكیەایمپانۆك چیه ایئا :مەچوار
 شدارەب ەب تێبب تڕێبك كێپشك كێسەك رەه ەبكات، و ۆب یحساب ۆیخ ەل كێشەب كەو و

 ؟یەایمپانۆك وەل

https://sa.investing.com/crypto/bitcoin-cash
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 وەئ ەك كداێكات ەل ەكردوو انیشدارەب ەك ەیكانەڵخ وەئ ۆب ەیەه كێمانەچ ز :مەنجێپ
 ؟ەوەتێبكر ەڵپوچ ەدراو

 ەل وانەئ مەاڵب ان،ۆیو ناردمان ب یزینگلیئ ەتردا كردمان ب یكێاریپرس ندەچ ەڵگەل
 ەب نیناتوان ەمێئ ،یەداێت ینێنه رۆز ەارانیپرس مەئ انیوت ەوەنەبد مەاڵو ەك ەیوەئ یاتیج
 ت،ەیبك كمانێردانەس نەیكەد زەح ەمێئ انیوت وانەئ ،ەوەنەیبد مەاڵو ەیڵمێئ انی فونەلەت
 یودوس انۆیخ یبگرن ال كمەیەنێو رەگەئ نهاەت ەچونك شتم،ەیگێت وانەئ یمانجمن ئا مەاڵب
 وانەبا ئ كردنێداوام ل كوەڵب بوومەن یمن راز ان،ەیكەدراو ەدان ب تیەرعەش ۆب گرنەردەو ێل
 یدوا ەل ەبووەن انیمەاڵو ستاێئ تاەه مەاڵتر، ب یكێتاڵو رەه ەل انی رەتەق ەل نەبك ردانمەس
 ینۆلكترەئ یدراو یلیئصەت ۆب انیمەكیە نجامدا،ەئ ەریزەج ەڵگەل وتنمەكێدوو چاوپ ەوەئ

 ەیوەئ مەك: یەتێكهاتبێدوو شت پ ەل ینۆلكترەئ یدراو تێبەوتم د ت،ێب نۆچ تێبەد ەبوو ك
 رامەح ەمەئ تێناب ەدروست یكێشت ەمەئ (Blockchain) یخوارزم ەیریزنج نەڵێد ێیپ

 .ەمەئ ۆب ەوەتەڕێگەد كانەدراو ینووسەچار وە ندیئا ەچونك ت،ێبكر
دراو  ۆپاشان ب ك،ەشم ۆبكات ب ێپ ستەد ەوە(ۆڕوگڵ)ئا ەل تێبەدراو د ەیریزنج ێیپەب
 یكێونوب چیه ەانینۆلكترەئ ەدراو مەئ ،ینۆلكترەئ یدراو ۆپاشان ب زەكاغ یدراو ۆپاشان ب

 ،یەوا شتاكانەه یپشنۆئ كە، و ت،ێكرەد ەوێپ انەڵەیمام داڵاەیخ ەلو  ەیین انەیستەرجەب
 .ستاێئ یكسیرۆمارجن و ف كەو انی

 یتیەوڕیك ەیوەبا ئ ،ەرامەتر ح یكێرشتەه ۆب انیبانك  ەل یكردنێپ ەڵەمام ەدراو مەئ
 .ەوەییرخوازێخ یكار ەبخات یشەكەقازانج وەوەتێنەڕێگیب

 نجێچوار پ ،ینۆلكترەئ یدراو رەسەل یتڵەوەودێن یكەیەنگرۆك ەكرد ل میشدارەب من
 یكانەقس ەل یوانیپشت ەمێئ انیوت وانەكرد، ئ نییاشدارەب یئابور یبوار یكیمرەئ یرۆسیفڕۆپ

 یەامان واڕ ەمێئ انیوت ،ەیین وەئ یكانەقس رەسەل كمانەیەقس چیو ه نەیكەد یلەع رۆدكت
 .نیەچ كۆبل رەس ەتەدراو خراون كەو ن،ڵیاەیخ ەدراوان وەئ مووەه

 :دانان ۆب رمەسەچار پێنج من
 ەكەو غاز، دراو وتەن ڵپا ەخاتیب انی ،ۆیخ یمەدوو یدراو ەب كاتیب كێتڵەوەد :مەكیە

 .یزمیخوار ەیریزنج یماەبن رەسەل تێبكر یوانیپشت ەشتان وەب
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 یشدارەب نۆیك ندەچ ەب سەركەه ننەیەپشك رابگ نەخاو یكیەایمپانۆك انی :مەدوو
 .ەاكیمپانۆك ەل شەب ەب ێبب ۆیكرد ب

 .ەكراو رامەح یسالمیئ یقهیف ۆمكاریك یانیزانا نیەالەل ەوەئ شی (QNET) ەیربارەد
 ەچونك ؛یەن انییرعەش یكیەوور ەوەدراوان وەئ مووەه ەب كردنەڵەمام مەڵێد دایتاۆك ەل

 یخواردن ۆب ەكەیەسۆپر ەوات ،ەوەرەد ەكاتەروو د تاڵو یرۆز یكەیەو پار كاتەد ڵرقاەس كەڵخ
 .ەنیرۆز یانیز یحساب رەسەل كاتەقازانج د كەیەنیمەك رام،ەح ەب كەڵخ ڵیما

 
 

 یداغەرەق یلەع رۆدكتپرۆفیسۆر                                  
 مانڵمسو یانیزانا یهانیج یـتێكیە یگشت ینداریمەئ

                                1٩/٨/2٠1٨  
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 :باسی دووەم

 حوكمی بەشداری كردن لە كۆمپانیاكانی بازاڕگەری تۆڕبەندی

Network Marketing)التسویق الشبكی( )) 

(Qnetبە منوونە ) 

 

 پێشەکی. 

 ( تەوەری یەكەم: سیستەمیNetwork Marketing و پەیوەندی لەگەڵ )

((Ponzi Scheme. 

  تەوەری دووەم: تایبەمتەندییەکانی سیستەمی بازاڕگەری تۆڕبەندی

(Network Marketing.) 

 ( تەوەری سێیەم: جیاوازیی نێوان سیستەمیNetwork Marketing و )

 شەرعییەکانی تر.مامەڵە 

  تەوەری چوارەم: حوکمی شەرعیی بەشداریکردنی لە كۆمپانیای

(Qnet.وهاوشێوەكانی ) 

  تەوەری پێنجەم: بۆچوونی زانایان دەربارەی کاری کۆمپانیاکانی

(Network Marketing.) 

  تەوەری شەشەم: بۆچوونی لیژنەی بااڵی فەتوای هەرێم دەربارەی

 (.Network Marketing( و سیستەمی )Qnetکۆمپانیای )

  تەوەری حەوتەم: مەرجەكانی دروستی مامەڵە كردن لەگەڵ

 (.Network Marketingکۆمپانیاکانی )
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 پێشەكی:

 و ی تازەیەبابەتێكی كۆن ((Network Marketingبابەتی بازاڕگەری تۆڕبەندی  
هەوڵی  ی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە و زۆرلەمێژە نێوەندە شەرعی ویاسایی وبازرگانییەكان

 ئامڕازێكی فیڵ و تا ئێستا وەك دیاردەیەكی دزێو و بەداخەوە بەاڵم بنبڕکردنی دەدرێت
لەپێناو ساغ و بێ ئەرزشەکانی دونیای بازرگانی كۆمپانیا الواز دەستبڕین هەر ماوە و

 .بەدەست هێنانی داهاتی گەورە پەنای بۆ دەبەن و انیكردنەوەی كااڵكانی
دەستیان ( یالهرم قی)التسو یكەقوچبازاڕگەری ی مەستیسەب ەانیایمپانۆك مەئ تاەرەس
 سەك رەهەو شداربوو،ەبەب نەدیتا ب بووەن انیكیەاڵكا چیه اكانیمپانۆكات ك وەئ و پێکرد

 ێپ یشداربوونەب یماف ەیوەئ ۆب یەبدا ەیپار كڕێب بووەبكات د ەڵگەل انیكار یەستایویب
 .تێبدر

 نیندەو چ خورا داێت یكەڵخ ەیپار شاوێلەب و ناێه یسەرەه ەمەستیس مەئ ەیوەئ پاش
 ەیربۆزەل ەمەستیس مەئ اندەیاگڕ انۆیخ یپوچیەما ەوۆیەوهەب ایمپانۆكبانک وو یتیەساەك
 كرا. ەغەدەق و اساغی ایدون یتاناڵو

 یكارەواشەچ یستەبەمەوب كانییەرعەش ەحوكم و اساكانەیل ەوەنیدزۆخ ۆب دواتر و 
 انیگوت مجارەدروست كرد وئ انیاڵكا كەڵێمۆك ستانەه اكانیمپانۆك انیوادارانەوه ندامانەئ
 یماف كەو كەن داتەد ەپار كاناڵكا ینڕیك رەرامبەبەل و ایمپانۆكەل تڕێكەد اڵكا شداربووەب
 .بوونرشداەب

ئامانج نین لە  و ازنڕئام نهاەت كاناڵكا ەچونك ەویەیاستەڕل ەدوور شەیەقس مەئ
 ی( ٪1٨) ەل نهاەت ی( خوQnet) یایمپانۆك یكانەدانانێدانپ ێیپ ەبگرێبەستەکاندا و 

 ەكەمەستیس یشداربوونەب یستەبەمەب یتر ەیكە ( ٪٨2) ەول ەستیوێپ انیكاناڵكا شداربووانەب
 كوەو ەواتەك ،یەوا نڵێیابب مەاڵب ەگومان ێیج شەیەیژڕێ وەئ ەندەرچەه ،نڕكەد كاناڵكا

 یناوبانگ ەیوەنڕیس و كانییەرعەش ەحوكم و اساكانەیل ەیەوەنیدزۆخ ۆب نهاەت كاناڵگوتمان كا
 ینرخەل اترنیقات ز ندەچەك شیكاناڵكا یگران ینرخ ،و سیستەمەکەیانە كار یشوێپ یدەب

 .نڕیك اڵكا كەن ەشداربوونەب ینرخ ەیەادیزە پار وەئەك نەییاستڕ وەئ یرەنێلمەسڕ بازا
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ئەم جۆرە  یاساییلەهەر بڕیارێکی شەرعی و بەدواداچوونێکی ۆ خۆقوتارکردنێش ب 
بەناوی كااڵیەكی  لەبەرگێكدا و هەر جارە و کۆمپانیایانە ناو بە ناو ناوی خۆیان دەگۆڕن و

و لەواڵتانێکدا کە بەدەست هەژاری و بێکارییەوە دەناڵێنێت و یاساکان تێیدا بەپێی  نوێ
نج و بێکار دەکەنە ئاما و خۆشباوەڕ خەڵكانێكی نەشارەزا و و ەنسەرهەڵدەد ،پێویست نین
 . نفریویان دەدە

یان كامبەاڵم هیچ  شێوەیە هاتوونەتە بوون ی لەم( كۆمپانیا٧٠٠٠) تا ئێستا زیاتر لە
و ببنە ژمارەیەکی دیار لەنێوەندە  بازرگانی نیشان بدەنگەشی یەكی وویانتوانیوە ڕک نەنە

، بكەن دروستکااڵ و کرێگرتەکانییان  وناوبانگێكی باش بۆ خۆیان  و ئابوورییەکانی جیهان
 .وەوەوە دەرچیهەمیشە سەریان لە دەستبڕی ومایەپوچی بەپێچەوانەوە

سەرهەڵدانی کۆمپانیای لەسەردەمی  ( ساڵ و1٥بەر لە نزیكەی )بەندە هەرچەندە 
(GoldCoast) بەشداریكردنم لەو جۆرە كۆمپانیایانە  بۆچونم ڕوون بووە لەو بارەیەوە و

دەربارەی  وخۆری لەمامەڵە هاوچەرخەكاندا( وكی )دیاردەی سوولەپەڕت بەحەرام زانیوە و
بەهۆی  بێت و كۆمپانیای )مێگا هۆڵدین( یش هەمان قسەم كردوە. بەاڵم ئێستایشی لەگەڵ

 تەلەفون و نامە و دەستگۆڕینی كۆمپانیاكانەوە خەڵكی بەردەوام لەڕێی سەردان و فێڵ و
ڵە كردن لەگەڵ ئەو جۆرە تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكانەوە پرسیارمان دەربارەی حوكمی شەرعی مامە

 كۆمپانیایانە لێ دەكەن.
 ەجار مەئ و توێژینەوەیە بۆ ئەو بابەتە تەرخان بکەمئەم  یزان گرنگمەب ۆیەب

 ڵرقاەس ەوۆیەخەب یرۆز یكێكەڵخ ستاێئ ەك مەكبباس  ەننموو كە( وQnet) یایمپانۆك
 تێ( بQnet) یایمپانۆك مكانەقسەل ستمەبەم نهاەتەك تێنەیەناگ ەوەئ شەیمەئە، كردو

تەنها وەک نموونە باس دەکەم و هەر کۆمپانیایەکەی تریش کە بە سیستەمی ( Qnet)بەڵکو 
(Network Marketing)  و ئەگەر ی هەیە حوكم هەمان مندا یدیدە لکار بکات

ناوەڕۆک و هەندێک وردەکاریدا ئەوە لە خود لە ناودا یاجیاوازییەکی الوەکیشیان هەبێت لە 
بەهەمان سیستەم کار دەکەن و وەک یەکن و ئەو جیاوازییە الوەکییانە بنەڕەتدا هەموویان 

  .بێتکاریگەری لەسەر گۆڕینی حوکمە شەرعییەکەیان نا
 بۆیە ئامانجی نووسینی ئەم توێژینەوەیە:



 
57 

كانلكرتۆنییهئه ڵهحوكمی مامه  

کە بەداخەوە هەندێکیان نە نیاو ناساندیەتیشک خستنە سەر کاری ئەو کۆمپانیایانە -
کردۆتە ئامانج و سوودیان لە قەیرانی هەژاری و بێکاری و لەرزۆکی دەسەاڵت و ان کوردستانی

دێکیان تا ئێستایش بۆشایی یاساکان وەرگرتووە و خەڵکانێکی زۆریان کردۆتە قوربانی و هەن
( QNet( )Living Foreverیان بەردەوامن و دیارترینیشیان کۆمپانیای )لەسەر کارەکان

(DXN Holdings Bhd( )Avon(  کە هەموویان بەهەمان سیستەم کار دەکەن و تەنها
 جۆری کااڵکانیان جیاوازە.

جۆرە کۆمپانیایانە و هۆشیارکردنەوەی خەڵکە لەمەترسی کار کردن لەگەڵ ئەم  -
 ان لە ڕووی شەرعی و یاسایی و بازرگانییەوە.هاوشێوەکانی

کەرەوە و بنبڕکەر بەرچاوڕوونیدانە بەنێوەندە شەرعی و یاساییەکان تا بڕیاری یەکال -
 لەسەر کاری ئەم کۆمپانیایانە بدەن.

میتۆدی توێژنەوەکەیش میتۆدێکی شیکاری بەراوردکارییە و هەوڵ دەدەم بە زمانێکی 
ڕوونبکەمەوە و  (Network Marketing) زانستی سادە شێوازی کاری کۆمپانیاکانی

چوو و جیاوازەکانیان بەراوردی بکەم بە سیستەمە بازرگانییە شەرعییەکان و خاڵە لە یەک
 گەاڵڵە بکەم. لەسەر ئەو بنەمایەیش حوکمی شەرعییان دەستنیشان بکەم و

 سەبارەت بە پەیکەری توێژینەوەکەیش: توێژینەوەکە لە حەوت تەوەر پێکدێت:
و پەیوەندی ( Network Marketing)سیستەمی تەوەری یەکەم سەرەتایەکە لەسەر 

 دووەمیش تایبەتە بە باسی تایبەتمەندییەکانی، تەوەری (Ponzi  Scheme)لەگەڵ 
ێیەمدا قسەم لەسەر س، لەتەوەری (Network Marketing)بازاڕگەری تۆڕبەندی سیستەمی 

کردووە، تەوەری  تر یکانییەرعەش ەڵەو مام یندەبۆڕت یرەگڕبازا یمەستیس وانێن ییاوازیج
 یرعەش یحوکمکردووە بە ڕوونکردنەوەی چوارەم و پێنجەم و شەشەمیشم تەرخان 

و بۆچوونی زانایان لەو بارەیەوە و بە تایبەتی بۆچوونی ( Qnet) یایمپانۆك لە کردنیشدارەب
لیژنەی بااڵی فەتوای هەرێم کە چەند فەتوایەکیان لەو بارەیەوە داوە و تەوەری حەوتەم و 

ابەند کۆتاییشم تەرخان کردووە بۆ باسکردنی ئەو مەرجانەی کەئەگەر کۆمپانیاکان پێیانەوە پ
 بن حوکمی کارەکەیان دەگۆڕێت و حەاڵڵ دەبێت.  
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 تەوەری یەكەم:

و پەیوەندی لەگەڵ ( Network Marketingسیستەمی )

((Ponzi Scheme  

ڕاستییەک هەیە پێویستە هەموو الیەک ناوەڕۆکی باسەکەمان سەر  بەر لەوەی بچینە
 Network) بیزانێت، ئەویش ئەوەیە کە سەرجەم ئەو کۆمپانیایانەی کە بە سیستەمی 

Marketing)  کار دەکەن لە کارەکانیاندا پالنی((Ponzi  پەیڕەو دەکەن، کەسێکیش بیەوێت
شارەزا بێت؛ بۆیە  Ponzi))لە سیستەمی کارەکەیان شارەزا بێت دەبێت سەرەتا لە پالنی 

دەکەین تا الی هەموو الیەک ڕوون بێت  پەیوەندی نێوانی  Ponzi))سەرەتا پێناسەی پالنی 
کار دەکەن  (Network Marketing)ئەو پالنە و کاری ئەو کۆمپانیایانەی کە بە سیستەمی 

 چییە و چۆنە.
 زی()تشارلز پۆنسیستەمێکی بازرگانی ساختەکارییە و بەناوی  Ponzi))پالنی 

 خاوەنییەوە ناونراوە.
( دەچێتە شاری 1٩٠3پیاوێکی کۆچبەری بەنەژاد ئیتاڵییە و ساڵی ))تشارلز پۆنزی( 

)بۆستن( لە ئەمریکا و هەر لەسەرەتای کۆچەکیدا و لەسەر ئەو کەشتییەی کە کۆچی پێ 
تەنها دەکات بەرەو ئەمریکا هەموو پارەکانی بە قومار دەدۆڕێنێت و کاتێک دەگاتە ئەمریکا 

دوو دۆالرو نیوی پێ دەمێنێت، بۆیە بەناچاری دەبێتە شاگرد لە یەکێک لە چێشتخانەکاندا 
 و پاش ماوەیەک لەسەر دزیکردن لەکارەکەی دەردەکرێت.

( دەچێتە کەنەدا و لەوێ لەیەکێک لە بانکەکان دادەمەزرێت و پاش ماوەیەکی 1٩٠٧ساڵی )
دنی لەو بانکە سەرنج دەدات کە خاوەنی کەم دەبێتە بەڕێوبەری بانک، لە ماوەی کارکر

٪( سوو دەداتە ئەو کەسانەی کە پارەکانیان لە بانک دادەنێن ئەمەیش دوو 6بانکەکە ڕێژەی )
هێندەی ئەو بڕە پارەیەیە کە بانکەکانی تر دەیدەن بە خاوەن سەرمایەکان، پاش لێکۆڵینەوە 

دەیداتە خاوەن سەرمایەکان  پۆنزی بۆی دەرکەوت کە خاوەنی بانک ئەو ڕێژە زۆرەی سوو کە
هی قازانج نییە، بەڵکو لەسەرمایەی بەشداربووە تازەکان دەداتە بەشداربووە کۆنەکان، هەر 

بەو هۆیەیشەوە پاش ماوەیەکی کەم ئەو بانکە ئیفالسی کرد و خاوەنەکەی ڕایکرد بۆ  
 مەکسیک و پۆنزیش بە تۆمەتی ساختەکاری بۆ ماوەی سێ ساڵ زیندانی کرا.
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لە ئیتاڵیاوە  پۆنزی گەڕایەوە بۆ ئەمریکا و لەوێ دەستیکرد بە بردنی خەڵک پاشان 
  قاچاخ و لەسەر ئەو کارەیش لە )ئەتلەنتا( بۆ ماوەی دوو ساڵ زیندانی کرا.بەرەو ئەمریکا بە

بۆ )بۆستن( و لەوێ نیشتەجێبوو و ئەمجار دەستی کرد بە کڕین و  ەدواتر گەڕایەو 
پۆنزی لەپێناو  و هەنگاو بە هەنگاو کارەکەی فراوان کرد،ی تڵەوەودێن یدیرەب یپول یشتنۆفر

دووبارە  یدەستخستنی داهات و دەستمایەی بەلێشاو هەمان ئەزموونی بانکە کەنەدییەکە
٪( 1٠٠( ڕۆژ و )٤٥٪( بۆ ماوەی )٥٠کردەوە بەاڵم زۆر لەو سەرسوڕهێنەرتر و بەڕێژەی قازانجی )

، ئەمە لەکاتێکدا کە پڕ داهاتترین بانکەکانی ئەو ربوودەدایە کەسی بەشدا( ڕۆژ ٩٠بۆ ماوەی )
 ( ڕۆژ.٤٥نەک بۆ ) ئەویش سااڵنە ٪( یان دەدایە خەڵکی٥کات تەنها ڕێژەی )

ئەم ڕێژە زۆرەی قازانجی پالنەکەی پۆنزی خەڵکی وا مەست کردبوو کە خەڵکی  
هەرچی موڵک و ماڵیان هەبوو دەیانفرۆشت و پارەکەیان ڕادەستی ئەو دەکردو زۆرێکیان 
قازانجی پارەکانیشیان وەرنەدەگرتەوە بەڵکو داوایان دەکرد لە کارەکەدا بمێنێتەوە تا قازانجی 

ەیدەپرسی ئاخۆ ئەم پارە و داهاتە بەلێشاوانە داهاتی ڕاستەقینەن زیاتر بکەن، ئیتر کەس ن
یان وەهمی؟. باشە ئەگەریش قازانجی ڕاستەقینەن تۆ بڵێی تا چەند یاسایی بن؟ باشە 
ئەگەریش یاسایین ئەی بۆ لە هیچ شوێنێکی تری دونیا نەک ئەمریکا پڕۆژە و داهاتی وا 

 نییە؟!.
( ملیۆن دۆالر کۆبکاتەوە و 2٠اڵێکدا نزیکەی )پۆنزی بەم شێوەیە توانی لە ماوەی س

گەورەتر دەبوو، ئەمەیش وایکرد ئەو قازانجە  دەهاتپڕۆژەکەی هاوشێوەی  تۆپی بەفر تا 
خەیاڵییەی بەڵێنی دابوو بیداتە بەشداربووانی پڕۆژەکەی ئیتر نەتوانێت بیدات، بۆیە ناچار 

ئەمە پاش  کاربەرە کۆنەکان بداتبوو لەدەستمایەی بەکاربەرە تازەکان پارەی قازانجی بە
 ئەوەی کە پشکی شێری لە داهاتەکان بۆ خۆی هەڵدەگرت.

پالن و پڕۆژەکەی پۆنزی پرسیاری الی زۆرێک لە نێوەندە بازرگانی و یاسایی و 
ڕاگەیاندنەکان درووستکردبوو کە چۆن دەبێت ئەو دەستمایە و قازانجە زەبەالحانە بەرهەمی 

پێدراو بن، ئەمە مەحاڵێکی عەقڵی و بازرگانی بوو، بۆیە هەندێک بازرگانییەکی یاسایی ڕێگە
لەو نێوەندانە و بەتایبەتی داواکاری گشتی بڕیاریدا بەدواداچوون بۆ کارەکانی کۆمپانیاکەی 
پۆنزی بکات و پاش لێکۆڵینەوە دەرەنجام ئەو ڕاستییە تاڵەیان بۆ دەرکەوت کە ئاو داهاتانە 
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یەکیان بە بازرگانیکردن بە پولی بەریدیەوە نییە و هەر ڕاستەقینە نین و هیچ پەیوەندی
دەستماییەی خاوەن دەستمایەکان خۆیانە و کراون بەچەند چینێکەوە و بەپێی مێژووی 
بەشداربوونیان و بەچەند پێوەرێک بەشێک لە سەرمایەی بەشداربووە تازەکان دەچێت بۆ 

رتێکی ڕۆژنامەوانیدا باڵو چینەکانی سەرووی خۆیان و ئەم ڕاستییانەیش لە چەند ڕاپۆ
 کرانەوە. 

دۆالری  ( ملیۆن٧( کۆمپانیاکەی پۆنزی داخرا و پۆنزی نزیکەی )1٩22دواتر و لە ساڵی )
زی ئەوکاتەی بەشداربووەکانی خوارد و بەو هۆیەیشەوە خۆێشی بۆ جارێکی تر بەتۆمەتی د

نی ئەمریکا اش ئازاد کرد( لە زیندان مایەوە و پ1٩3٤و دەستبڕین خرایە زیندانەوە و تا ساڵی )
یری لە ( پۆنزی بە هەژاری لە نەخۆشخانەیەکی خە1٩٤٩ڕادەستی ئیتاڵیای کردەوە و لەساڵی )

 .)ریۆدی جانیرۆ( لە بەرازیل کۆچی دوایی کرد
 پالنە ساختەکارییەکەی لەگەڵی نەمرد و لە پاش خۆی بەاڵمهەرچەندە پۆنزی مرد 

انیایەک ێک یان کۆمپسەکوختەی پالنەکەی ئەوەبو کە پو نازناوی )پالنی پۆنزی( بەسەردا بڕا 
 نەخاو رەسەبییە بازرگانییەکانی چاالک ەل ستهاتووەدەب یقازانج یشکردنەداب یاتیج ەل

 ەوەانکێنو ەرەنێرهەبەو نیەالەل ەک یەیەیرماەس وەلی بڕێک دانێپ ەب تێستەدەڵه کان،ەپشک
 .بە وەبەرهێنە کۆنەکان تێوەکەد یستەد

کار بەم سیستەمە دەکەن و لەسەری پانیا مدەیەها و سەدەها کۆ لەگەڵ بێتایشی ئێست
كۆمپانیایەك بەناوێكی نوێ وبەبیانوی كااڵیەكی نوێوە بانگەشەی بۆ  هەرجارە و و دەڕۆن
كۆتا پڕۆژەی شكستخواردووی لەو جۆرەیش پڕۆژەكەی )برنارد مادۆف( ی بەڕێوبەری و دەكات 

و  ( لەئەمریکا دەستگیر کرا2٠٠٨اڵی )س ئەمریكی بوو كەجێبەجێكاری كۆمپانیای )نازداك( 
د و نەک تەنها بە ئەمریکا بەڵکو زیانێکی زۆری بە ی خەڵكی خوارر( ملیار دۆال6٠نزیكەی )

( ساڵ بەندكردنی 1٥٠بڕیاری )بانکەکانی فەڕەنسا و ئیتاڵیا و سویسرا و ئیسپانیا گەیاند و 
 .(2٧)بەسەر دەباتبەسەردا سەپا وئێستا ژیانی لەبەندینخانە 

                                                           
 .  /html414210article_/02/07/2010http://www.aleqt.com. ، موقع:2٠1٠يوليو  2الجمعة أ.د. محمد إبراهيم السقا، مقال بعنوان، مخطط بونزي،  - 2٧

SHc/view4WIdzmFVSGdCRzBDUGw6tr1B0https://drive.google.com/file/d/ tps://www.bestmlmmarketing.com/ht. 
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 :تەوەری دووەم

بازاڕگەری تۆڕبەندی سیستەمی  تایبەمتەندییەکانی

(Network Marketing ) 

 

 خۆی هەیە وهەر كەس بیەوێت كۆمەڵێك تایبەتمەندیبازاڕگەری تۆڕبەندی سیستەمی 
دەتوانێت لەڕێگەی ئەم  کە بەم سیستەمە کاردەکەن ناسێتەوەئەو کۆمپانیایانە ب

 بیانناسێتەوە:تایبەتمەندییانەوە 
 بەکار دەهێنننەناسراوی وبێ ئەزموونی: ئەو كۆمپانیایانەی ئەم جۆرە سیستەمە  -1

بەئەزموون  و ناسراو كۆمپانیای خاوەن سەنگ وهیچ کامیان بۆ ساغ كردنەوەی كااڵكانیان 
ەورە دەبن بێ ئەزمونن و وەك بڵقی ئاو لەپڕ گ نین، بەڵكو كۆمەڵێك كۆمپانیای نەناسراو و

 دەتەقن. و
ی لەسەر كار ەكااڵیانەی ئەم جۆرە كۆمپانیایان و ەسادە: ئەو پڕۆژ كااڵیپرۆژە و  -2

ویەكی ئەوتۆیان نییە وهەموو كەس دەتوانێت بەئاسانی لێیان تێ وتێچ دەكەن زۆر سادەن و
 اساغكردنەوەیان بكات، بەمەیش كۆمپانیکار بۆ  بۆ خەڵكیان باس بكات و و تێبگات و بیانكڕ

دەتوانێت بە تێچوویەکی کەم زۆرترین کەس لەخشتە ببات و فریو بدات و پەلکێشی ناو 
 .سیستەمەکەیان بکات

هەڵنان وفریودان بەكاری كەم وقازانجی زۆر: ئەمە سیمایەكی تری كۆمپانیا  -3
باڵیدا هەڵدەدەن  كە كاتێك دەیانەوێت كەسێك بخەنە داوی خۆیانەوە بەشان و ەپۆنزییەكان

دەتوانیت لەماوەیەكی كەمدا  ەڵێنی درۆی پێ دەدەن كە تۆ كەسێكی بەتوانایت وبدەیەها  و
یە یكارەكەیش زۆر قورس ن دەوڵەمەند بیت و لەگەڵ ئێمە قازانجێكی زۆر بەدەست بهێنیت و

یەكی تەلەفۆنی یان نامەیەكی ئەلكترۆنی یان چەند یدەتوانیت لەڕێی چەند پەیوەند و
ئەم هەلەیش نەك تەنها بۆ خۆتە بەڵكو دەتوانیت لەڕێی  وانەیەكی تیۆری ئەنجامی بدەیت.

بیانهێنیتە ناو پڕۆژەكەوە  كۆمپانیاكەی ئێمەوە خزمەت بەهاوڕێ و خزمەكانیشت بكەیت و
 ا الی ئێمە دەست دەكەوێت وهئەم هەلەیش تەن هەژاری ڕزگاریان بكەیت و لەبێكاری وو 

دەستمایە.  ەمدا بتكاتە خاوەن دەوڵەت وهیچ پڕۆژەیەكی تر نییە بتوانێت ئاوها لەماوەیەكی ك
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خۆشە هەرچی هەیە  یئیتر ئەوەندەی بەگوێدا دەخوێنن تا كەسەكە خۆی لێ دەگۆڕێت وپێ
 پڕۆژە وەهمیەكانیانەوە. بیخاتە خزمەتی ئەوان و

: بۆ ئەوەی بەشداربو متمانە بەم لەڕێی خەڵکانی ترەوە دروستكردنی متمانە -٤
ڕاست  سەر مپانیا هەوڵ دەدات خەڵكانی خاوەن سەنگ وكۆ اتجۆرە كۆمپانیا وپڕۆژانە بك

پڕۆژەكانی، هەر لەو پێناوەیشدا كۆمپانیا ئەو  بیانكاتە دەاڵڵی كااڵ و بەشداری پێ بكات و
بەڕێوبەر وهەڵسوڕاوە دیارانە و  وەی بەڵێنی پێدەدات دەیداتە هەندێك لەیقازانجە خەیاڵی

هەموو كەس دەتوانێت  ئەوەندە قازانج دەكەن و وەك نموونە دەیانهێنێتەوە كە ئەوانە مانگانە
بگرە زیاتریش. بەاڵم ئەمە تەنها قسەیە وئەو ئۆفەرە تەنها بۆ  وەك ئەوان قازانج بكات و

ردارە وئەو داهاتەیش لەبڕە قازانجی ئەو بەشدابوانەی لەڕێی وكەسانێكی دیاری كراو وسنو
هەر ڕۆنی خۆیانە  كۆمپانیا خۆی و ئەمانەوە فریو دراون پێیان دەدرێت نەك لەبڕە قازانجی

 .دەیداتەوە لەسمێڵی خۆیان و
هەرچەندە )تشارلز پۆنزی( كاتی خۆی  بەئامانجگرتنی گشت چینەکانی کۆمەڵگە: -٥

نەوەی چینی سەرمایەدار ودەوڵەمەندەكان دەكرد بەاڵم كۆمپانیا دتەنها كاری لەسەر ڕوتان
 ێب دەكەن ەچین وتوێژەكانی كۆمەڵگەكان لەئێستادا كار لەسەر گەوجاندنی گشت یپۆنزی

لەوە تێگەیشتون كە كار كردن لەسەر ئەو چینە بەتەنها هەڵەیە لەچەند  ؛ چونکەجیاوازی
 ڕویەكەوە:

و زۆرینە هەمیشە  لەبەر ئەوەی دەوڵەمەندەكان هەمیشە كەمینەی كۆمەڵگەن -أ
ر اپێویستە كداهات لەپێناو زۆرکردنی بۆیە  چینی هەژار و خاوەن داراییە مام ناوەندەكانن

 هەموو چینەكان بكرێت نەك تەنها چینێكی دیاریكراو.ڕووتاندنەوەی لەسەر 
بە ئاسانی فێڵیان لێ ناكرێت، بەاڵم  دەوڵەمەندەكان شارەزای بواری بازرگانین و  -ب

 دەستەمۆ دەكرێن. ئاسانتر فێڵیان لێدەكرێت و چینەكانی تر ئەو شارەزاییەیان نییە و
ونە: كەسێك پارەیەكی زۆری ومەند بێمنەتە لە زیانكردن، بۆ نمچینی دەوڵە -ت

$( دەكات زۆر بە خەمی پڕكردنەوەی ٥٠٠$( بەاڵم ئێستا كااڵكە )2٥٠٠هەیە كااڵیەكی كڕیوە بە )
وە قەرزی كردوە تا وچ ئەو زیانەی نییە، بەاڵم ئەوەی باری دارایی مام ناوەندە یان هەژارە و

سانی واز بهێنێت بۆیە پێویستە هەوڵ بدات بۆ ئەوەی قەرزەكەی كااڵكەی كڕیوە ناتوانێت بەئا
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و تاکە ڕێگایش بۆ ئەمە پەیداکردنی کڕیار  بداتەوە و زیانی نرخی گرانی كااڵكەی پڕ بكاتەوە
 .و بەکاربەری نوێیە بۆ کۆمپانیا

الشەڕن وئامادە نین لەبەر پارەیەكی  دەوڵەمەندەكان كەمینەیەكی سەالمەت و -پ
تر هەژارەكان  تایبەت سەریەشە بكەن، بەاڵم چینی مام ناوەند و تووشی گرفت وكەم خۆیان 

كۆمپانیا بۆ وانێكی باش یپشت خانەوادەكانیان هێزێكی مرۆیی و لەپێناو بژێوی ژیانی خۆیان و
 دروست دەكەن.

، ەنبەشداربوون بەهەموو كەس دەد مافی كڕین وبۆیە لە ئێستادا کۆمپانیا پۆنزییەکان 
بێت یان گەنج یان منداڵ، نێر بێت یان مێ، خوێندەوار بێت یان نەخوێندەوار، ئیتر پیر 

بازرگانی بزانێت یان نا ئەوانە هیچیان بەالی كۆمپانیاوە گرنگ نین.  و هیچ لەدونیای كار
زۆرترین ڕێژەی كااڵ ساغ بكاتەوە  گرنگ ئەوەیە كۆمپانیا زۆرترین بەشداربووی هەبێت و

 بەگرانترین نرخ.
گی كااڵكان: هەر لەپێناو خاڵی سەرەوە كۆمپانیا پۆنزییەكان تەنها هەمەڕەن -6

لەسەر یەك جۆر كااڵ كار ناكەن بەڵكو كار لەسەر چەندین كەرت و  لەیەك بوار و
ساغكردنەوەی چەندین جۆر كااڵ دەكەن لەوانە: )نەوت، ئاڵتون، سەعات، فلتەری ئاو، ملوانكە 

انكاری، كەرتی گەشتیاری، پەیج وسایتی وبازنی پزیشكی، پێداویستی تەندروستی وجو
ئەلكترۆنی، كەرتی زانستی وخوێندن( وچەندین شتی تری دوور لەیەك، كەكۆمپانیا دەیەوێت 

بەم شێوازەیش تا بێت  لەڕێگەیانەوە زۆرترین ڕێژەی بەشداربوو بكاتە كرێگرتەی خۆی و
ەفر ناوزەند دەكرێت بەشداربووانی كۆمپانیا زیاد دەكات هەر بۆیە ئەم سیستەمە بەتۆپی ب

 فراوانتر دەبێت. چونكە تا بێت قەبەتر و
كاركردن: ئەم جۆرە كۆمپانیایانە بۆ ئەوەی زۆرترین ڕێژەی كااڵ  بەتۆڕ -٧

انیان دەبەستن، چونكە ئەوان وبەگرانترین نرخ ساغ بكەنەوە پشت بەتۆڕبەندی بەشداربو
قازانجێكیشی پێ نادەن تا  هیچ مافی بەشداربوون نادەنە هیچ كەس تاخۆی كااڵكە نەكڕێت و

ئەوانیش بێن وەك ئەم كااڵكانی كۆمپانیا بكڕن،  چەندین كەسی وەك خۆی ڕازی نەكات كە
پڕكردنەوەی زیانی كڕینی كااڵكەی بەچەند قاتی  بەشداربوویش لەپێناو قازانجی خۆی و

تەكەیدا داها باڵی كااڵ و و بەشان نرخەكەی خۆی، دەبێت بڕوات بانگەشە بۆ كۆمپانیا بكات و
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ئەو  هەڵبدات تا كۆمەڵێك كەسی تر قەناعەت پێبكات ئەوانیش بێن كااڵ لەكۆمپانیا بكڕن و
چەپیدا  كەسانەی لەڕێی ئەمەوە بەشداری لەكۆمپانیادا دەكەن لەژێر باڵی ڕاست و

هەر یەك لەوانیش لەپێناوی قازانجی خۆیان  دەبێت  بەشێوەیەكی یەكسان دابەش دەبن و
بەم شێوەیە كارەكە بەردەوام دەبێت تا  پەلكێش بكەن بۆ كۆمپانیا وبڕۆن كۆمەڵێكی تر 

قازانجێكی بێ شومار دەكات بەبێ ئەوەی  خاڵی بێ كۆتایی. بەمەیش كۆمپانیا كااڵیەكی زۆر و
 وان.ویەك سەنت لەڕیكالم سەرف بكات یان لەداهاتی خۆی بداتە بەشدارب

ئەو ماكانی كاری هەڵخەڵەتاندن: ئەمە یەكێكی ترە لەبنە فێڵ و درۆ و -٨
و  ئەم درۆ وکار دەکەن  (Network Marketing)کۆمپانیایانەی کە بە سیستەمی 

 :لەوانە ویەكەوەیەونەك لەیەك ڕوو بەڵكو لەچەند ڕڵەتاندنەیش هەڵخە
زۆربەی کات لە نرخی هاوشێوەکانیان لە بازاڕدا نرخی كااڵكان: نرخی كااڵكانیان  -أ
 .زیاترە

تییەکەی رانی نرخی کااڵکانی بە باشی کوالیکۆمپانیا پاساوی گتی كااڵكان: یكوال -ب
لەهیچ شوێنێكی دونیا وێنەیان  و كە گوایە ئەم كااڵیانە بۆیە گرانن چونكە ماركەندێنێتەوە، 

هی ئەو شوێنانە  ئەمەیش درۆیەكی شاخدارە چونكە زۆرێك لە كااڵكانیان ساختەن و ،نییە
 اکەیتەنها لەكۆمپانی وو دانسقەن کانیان دەگمەن كااڵ نین كەبانگەشەی بۆ دەكەن، یان گوایە

یان لۆگۆیەکی تایبەت  چونكە ئەوان مۆرێك ؛ئەمەیش هەر درۆیە ،نئەمان دەست دەكەو
مافی خاوەندارێتی لەنێوەندە بازرگانییەكان بۆ وەردەگرن كەئیتر  دروست دەكەن وبەخۆیان 

دروشمە بەكار بهێنێتەوە وهەر كەس  هیچ كەس بۆی نییە لەو مۆرەی ئەوان یان ئەو لۆگۆ و
ئەو كارە بكات ڕوبەڕوی لێپێچینەوەی یاسایی دەبێتەوە. پاشان ئەو مۆرە یان لۆگۆیە دەدەن 

دەڵێن لەدونیا وێنەی نییە، ئاخر كەوێنەی نییە نەك لەبەر بەرزی كوالیتی  لەكااڵكان و
ا دەگەڕێتەوە ئەگەرنا وباشی كانزاكەیەتی بەڵكو لەبەر ئەوەیە كەخاوەندارێتی بۆ كۆمپانی

 كوالیتی بەرزتر و هەرزانتر لەبازاڕدا هەیە. شتی زۆر لەوانەی ئەوان باشتر و
كۆمپانیا بەشداربووانی بەوە فریودەدات كەئێمە لەبری ئەوەی پارەی ڕیكالم  -ت

دەزگاكانی ڕاگەیاندن ئەو پارەیە دەدەینە  وكردنەوەی بازاڕ بۆ كااڵكانمان بدەینە كۆمپانیا و
هەلی كاری بۆ گەنجان پێ دەدۆزینەوە، ئەم قسەیەش سەرلەبەری  هەژار و خەڵكانێكی بێكار و
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هیچ پارەیەك ناداتە بەكاربەرەكانی خۆی بەڵكو نەک چونكە كۆمپانیا  ؛درۆو هەڵخەڵەتاندنە
لەو نرخە زۆرەی كۆمپانیا لەساغكردنەوەی هەر كااڵیەك دەستی دەكەوێت كەمێكی دەداتەوە 

ئەمە لەالیەك لەالیەكی ترەوە  وە،سیستەمەكە ە ناوبەشداربووەكەی هێناوەت ئەو كەسەی كە
هەر كەس بیەوێت دەتوانێت لەڕێگەی  ئێستا كاری ڕیكالم كردن پارەیەكی ئەوتۆی ناوێت و

پەیجێكی ئینتەرنێت یان سایتێك ڕیكالم بۆ هەر كااڵیەك بكات  كەخۆی دەیەوێت بەبێ 
 ە ئەم تۆڕبەندی وسیستەمە ئاڵۆزە بۆچی؟!!.ئەوەی شتێكی ئەوتۆی تێبچێت. كەوات

سەركەوتوە بۆ ڕیكالم كردن خێرە كۆمپانیا خاوەن  یان ئەگەر ئەم سیستەمە باش و 
بەم سیستەمە كار ناكەن،  بۆچی تەنها  و نجیهانییەكان بەكاری ناهێن براندە سەنگ و
ەوەی بەرهەمە بێ كار بەم سیستەمە دەكەن بۆ ساغكردنناسنامانەکان بێ  الواز و كۆمپانیا

 بەهاكانیان ئایا ئەقڵی بازرگانی ئەمان لەوان گەورەتر و باشترە؟!.
نەخێر بەڵكو هاوكێشەكە بەپێچەوانەوەیە ئەوان بەمشێوەیە نەك هەر پارەی بانگەشە 

ڕیكالم بۆ كااڵكانیان نادەن بەڵكو بەپێچەوانەوە پارەی پێ پەیدا دەكەن، چونكە كۆمپانیا  و
سەرەڕای ئەوەیش  و ەسیستەمەكە ناداتە هیچ كەس تاخۆی كااڵكە نەكڕێتون لومافی بەشدارب

هەر هیچی ناداتێ تاچەندین كەسی وەك خۆی قەناعەت پێ نەكات ئەوانیش كااڵكانی كۆمپانیا 
پارە زۆرەی لەساغكردنەوەی كااڵكان دەستی كەوتوە، بەشێكی كەمێكی  لەو بكڕن، دواتر و

ان بەبێ ئەوەی هەست بەخۆیان بكەن نەك دەبنە دەداتە ئەو كەسە، بەمەیش بەشداربوو
بانگەشەكاری بێبەرامبەری كااڵكانی كۆمپانیا بەڵكو پارەیشیان داوەتە كۆمپانیا تا  كرێكار و

 شەرەفی ساغ كردنەوەی كااڵكانی كۆمپانیایان پێ بدرێت!!! .
ستەمی پۆنزییەکانن کە بە سی ئەمانە گرنگرترین تابەتمەندی وبنەماكانی كاری كۆمپانیا

(NetworkMarketing) کار دەکەن. 
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 :تەوەری سێیەم                                     

و مامەڵە  (Network Marketing)جیاوازیی نێوان سیستەمی 

 شەرعییەکانی تر

 

 یاوانڕسوەڵه زاەشارەن وەساد یكانەڵخ یكردنەواشەچ و دابردنڕێالەب یستەبەمەب
 یشەهاوب ڵیخا ەك دانەوەئ ڵیوەهەل وامەردە( بNetwork Marketing) یاكانیمپانۆك
 ەدراوێپەگڕێ رعداەشەلەك ەیانییبازرگان ەمەستیس وەئ و انۆیخ ەیكەكار یمەستیس وانێن
 تییەرعەش ەوەیەگڕێ وەل ەیوەئ ۆب ننێلمەبس انیچوونكەیەل یتڵەحا و ەوەنەبك قەز
 .نەبد انەیكەكارەب

 یكارەل شداەوكلە ڕ ەك نەیكدە ەانییرعەش ەڵەمام وەئ یباس داەیەرەوەت مەل ۆیەب
لە  مەاڵب ،ەیەه انیشبەهاو ڵیخا اخودی چنەد (Network Marketing) یاكانیمپانۆك

 انیكانییەاوازیج یكارۆهەب ەوئاماژ ەاوازیج انیكانەحوكمڕاستی و ناوەڕۆک و ئەنجامدا 
 ویفر وانەئ ەیقسان وەب تریچو ەوەتێب وونڕال  یكانییەاستڕ كەڵخ ەیوەئ ۆب نەیدەد
 . خواتەن

 :نەمانەئ ناو ئەم بازنەیەوە ەچنەدەك شەینەاڵمام وەئ ینیگرنگتر
 (:السمسرة) ڵیەاڵد انی (الوكالة) یكاریبر ێیكر -1

(  Network Marketingپۆنزییەکان کەکار بە سیستەمی ) ایمپانۆكهەڵسوڕاوانی 
ساغ  ۆب كانماناڵكا ەیسانەك وەئ و مانۆخ یشداربووانەب ەنەیدەید ەمێئ ەیەیپار وەئ نەڵێد
 ێیەكر وەئ كەو شەیمەئ و كاناڵكا ەیوەساغكردنەل ەانیماندوبون و ركەئ یبرەل ەوەنەكەد
 تریئ ،ەوەنەكەساغ د ۆب انیكاناڵكا ەك انەیناڵەاڵد و كاریبر وەئ ەنەدەید اكانیمپانۆكە ك یەوا
 ەرامەح كانمانەشداربوەب ەنەیدەید ەمێئ ەیوەئ مەاڵب و ڵەەاڵح یكاریبر و ڵیەاڵد ێیكر یچۆب
 . ییەن انییاوازیج چیه كداێكاتەل

ئەم لێکچواندنەیش لە ڕوکەشدا ڕاستە بەاڵم لە ناوەڕۆکدا هەڵەیە لەبەر ئەم خااڵنەی 
 :الی خوارەوە
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لەگرێبەستی دەاڵڵیدا دەاڵڵەکان کااڵ ساغ دەکەنەوە و پارە وەردەگرن، بەاڵم  -أ
 سەرەتا بۆ خۆیان کااڵ بکڕن ودا دەاڵڵەکان دەبێت  (Network Marketingلەسیستەمی )

 ە کۆمپانیا ئەگەر وا نەکەن مافی بەشداربوونی کارەکەیان پێ نادرێت.پارە بدەن
 یمەستیسەل مەاڵب ،یەاڵكا ەیوەساغكردن ڵیەاڵد یستەبێگر یكەرەس یستەبەم -ب

(Network Marketing) ە نەک وانوشداربەب ەیژڕێ یركردنۆز ایمپانۆك یكەرەس یستەبەم
  ساغ کردنەوەی کااڵکان.

 یانتوانەین مانیگر رەگەئ و نەناك ەپار یانیز زیرگەه كانڵەەاڵد داڵیەاڵد یستەبێگرەل -ت
 انەیكەماندوبوون نهاەت و ەوەنەكەد ایمپانۆك یستەادڕ كاناڵكا ەوەئ ەوەنەساغ بك كاناڵكا
 یكێنرخەب كاناڵكا تاەرەس انۆیخ تێبەد كانڵەەاڵد ەك داەمەستیس مەل مەاڵب ن،ەكەد رەرەز
 وەئ ەوەكەمەستیس ەنێب نەتر بك یكانەڵخەب تەناعەق یانتوانەین رەگەئ ن،ڕبكگران  رۆز

 .انیشیماندوبوون و نجڕە مەوه نەكەد رەرەز ەپار مەكات ه
 گرنەردەو ەپار كیەاڵكا رەه ەیوەساغكردن رەرامبەب كانڵەەاڵد داڵیەاڵد یستەبێگر ەل -ث

 یمەستیسەل مەاڵب ت،ێنێهەد كارەب یچۆب و نۆچ ەكاڵكا ارڕیك یسەك ەیوەئ ەدانێگو ێب
(Network Marketing)  تێبەد كوەڵب رناگرنەو ەدووان پار انی كیەاڵكا یشتنۆفرەبدا 

 پداەوچ استڕ یالەوپاشان ب نەبك یشدارەب ەوەمانەئ ەیگەڕێل شداربوانەبەل رۆز یكەیەژڕێ
بوو  زێهەب یاستڕ یال شداربووەب رەگەئ ۆخ گرن،ەردەو ەپار وجاەبن، ئ شەداب یكسانەیەب
كات  وەئ ،ەوەساغ بكات كاناڵكا یتوانەد ەین بوو،ەچاالك ن بوو،ەن زێهەب ەیكید ەیالك مەاڵب
جار  رۆز ۆیەب ت،ێب نگەهاوس ەیكڵەبا ردووەه ەستیوێپ ەچونك ت،ێرناگرەو ەپار ەكەسەك
 .واتەڕد رەدەهەب انەیكەماندووبون و تێخورەد كانەشدابووەب یماف ەانوویب مەب

 انیساغ انۆیخەك گرنەردەو ەانیاڵكا وەئ ێیكر نهاەت كانڵەەاڵد داڵیەاڵد یمەستیسەل -ج
 یشتر یكێكانەڵخ و انۆیخ یكار ێیكر كانڵەەاڵد داەمەستیس ەرۆج مەل مەاڵب ەوەتۆكرد

 ناسن. انیشەون تێبەن انێیل انیئاگا رەه ەنگڕە ەك گرنەردەو
 ناوێپەل نەبك كییەكارەواشەچ وۆدر چیه كانڵەەاڵد تێناب داڵیەاڵد یستەبێگرەل -ح

 و یكارەواشەچەل ییەتیبر كانڵەەاڵد یكار داەمەستیس مەل مەاڵب كاندا،اڵكا ەیوەساغكردن
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 یەک ەنگەڕەك ەیانیهمەو ەقازانج داهات و وەئ و كاناڵكا ڵیبا و شانەب ۆدر یدانەڵاهیپ
 .تێوەبك یستەد ەاویمپانۆك ەڕێیل ەكەڵخ وەئ یدەسەل

ە رۆەج مەل مەاڵب ن،ەكەڵەمام یقەچ كاناڵكا ەیوەساغكردن داڵیەاڵد یمەستیس ەل -خ
 ن،یكەالو یكێشت كاناڵوكا ەكەڵەمام یقەچ ەتێبەد ۆیخ یخود شداربووەب داەمەستیس
وسوود  نانێكارهەب یستەبەمەب كاناڵكا ەنادات ك ەسانەك وەب یگرنگ رۆز ایمپانۆك ۆیەربەه
 و تێبەالواز د وانەئ ەیكەمەستیس ەیەوێش وەب تێزانەد ەنكچو نڕكەد انۆیخ یرگرتنەوێل
 نەدەد ەسانەك وەب یگرنگ اتریز وانەئ ۆیەب ،ەوەتێبەد مەك انیشیقازانج و ڕێژەی تێمرەد
 ەوانەل كیەرەه زاننەد ەكچون نڕكەد كاناڵكا ەكەمەستیسەل كردنیشدارەب یستەبەمەبەك
 یشداربووەب ینانێه ەیگەڕێل ەوەنەكەد ساغ ایمپانۆك ۆب اڵكا هاەدەس و هاەیەد كیەاڵكا یبرەل
 .ایمپانۆك ۆب اتریز

 ەیوەساغ بون ەیژڕێ ەك تێنەد دااستییهڕ وەدان ب یشۆی( خQnet) یایمپانۆك 
 وەئ یگاەڕێل مەاڵب ،یە( %1٨) ەل نڕبك كاناڵكا ەانیستەبەم ەیسانەك وەئ ەیگڕێ ەل انیكاناڵكا
 ی(%1٨) ەواتە. كە( %٨2) نڕكەید ەكەمەستیسەل بوونرشداەب یستبەەمەبە ك ەیسانەك
 . ەستەبەم انەیكییەبازرگان ەمەستیس انیشی( %٨2و ) ەستەبەم انەیكاڵكا بووانرشداەب

 ییەدروست ن كەیەوێش چیهەب ەوەرەس ەیانییاوازیج و كارۆه وەئ رەبەل و هەر بۆیە
 Networkیان هەر کۆمپانیایەکی تر کە بە سیستەمی )( Qnet) یایمپانۆك یكار

Marketing) بەراورد بکرێت یكاریبر انکار دەکات بە دەاڵڵی ی. 
بریتییە لەوەی كەسێك خەاڵتێك دیاری بكات جەعالە لە شەرعدا  (:اْلعالة) -2

لەبەرامبەر كردنی كارێكدا، بەبێ ئەوەی كەسەكە دەستنیشان بكات یاخود مەرجێكی تایبەتی 
ڵێت هەركەس بیدۆزێتەوە لەسەر دیاری بكات، بۆ نموونە: كەسێك شتێكی لێ وون بووە ودە

 ە لەمە.ی( بریتیاْلعالةئەوەندە خەاڵتی دەدەمێ، بیرۆكەی )
هەڵسوڕاوانی کۆمپانیا پۆنزییەکان هەندێک جار پەنا بۆ ئەوە دەبەن کە ئەو پارەیەی 
ئەوان دەیدەنە بەشداربووەکانیان جەعالەیە، ئەمەیش دیسان هەڵەیە و ڕاست نییە لەبەر ئەم 

 خوارەوە:جیاوازییانەی الی 
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یكراو نییە، بەاڵم رو كەسەی بەكارەكە هەڵدەستێت كەسێكی دیالە جەعالەدا ئە -أ
سەرەتا  دا كەسەكە دەبێت دیاری كراو بێت و (Network Marketingسیستەمی ) لە

 .و کااڵی لێبکڕێت گرێبەست لەگەڵ كۆمپانیا بكات
خاوەن سی کەبەكارەكە هەڵدەسێت هیچ پارەیەك ناداتە  ئەو کەسەیلە جەعالەدا  -ب

ئەگەر زەرەریشی كرد تەنها هەوڵ وماندووبونەكەی زەرەر دەكات،  ویان کۆمپانیاکەی  كار
بەاڵم لەم سیستەمەدا كەسەكە بڕێك پارە دەداتە كۆمپانیای خاوەن كار وئەگەر لەكارەكەیدا 

 نەكەی زیانی مادیش دەكات.وسەركەوتو نەبوو ئەوە جگە لەماندوبو
پارەی كار وماندوبوونی خۆی وەردەگرێت نەك عالەدا كەسەكە تەنها جهلە -ت

پارەی ماندوبوونی خۆی وخەڵكانێكی تریش  کەكەسانی تر، بەاڵم لەم سیستەمەدا كەسە
 ئاگایشی لێیان نەبێت. وەردەگرێت كەڕەنگە ئەم هەر نەیشیان ناسێت و

یان یجیاواز ش یەك ناكاتەوە وجەعالەیكەواتە كاری ئەم كۆمپانیایانە لەگەڵ سیستەمی 
 زۆرە.

 (:الهبةبەخشینی دیاری ) -3
 واتا بەخشینی شتێك بەكەسێك بەبێ بەرامبەر.: دیاری

( وسەرجەم Qnetكۆمپانیای )و چڵە پوشانەی کە هەڵسوڕاوانی ئەمەیش یەکێکی ترە لە
و دەیانەوێت وای وێنا بکەن ئەو پارانەی  پێ بگرنەوەپۆنزییەکان دەیانەوێت خۆیانی  كۆمپانیا
 .بووەكانیان بەخششێكی بێ بەرامبەرە؟!ربەشدا دەیدەنە

ئەمەیش دیسانەوە چەواشەکارییە؛ چونکە وەکو پێشتریش گوتمان دیاری دەبێت بەبێ 
بەشداربووەکان بەڵكو بەرامبەر بێت، بەاڵم پارەی کۆمپانیا پۆنزییەکان بێ بەرامبەر نییە 

دەبێت خەڵکانی لەبەرامبەر ئەوەدا پارەیان دەست دەکەوێت کە نەک تەنها خۆیان بەڵکو 
ئەوجا تریش لەگەڵ خۆیان پەلکێش بکەن و قەناعەتیان پێبکەن کە کااڵکانی ئەمان بکڕن 

 كۆمپانیا ولەبەرامبەر ئەوانەدا پارەیان دەداتێ. 
دەبا كەسێك كااڵ نەكڕێت لەكۆمپانیا بزانین كۆمپانیا یەك سەنتی دەداتێ؟ یان با 

ەیدا نەكات هەر بزانین هیچی دەداتێ؟  بووی تر بۆ كۆمپانیا پربیشیكڕێت بەاڵم بەشدا
 بەدڵنیاییەوە نەخێر. 
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ەموو باشە ئەگەر گریشمان ئەوەی كۆمپانیا دەیداتە بەشدابووەكانی دیارییە: ئایا ه
تە خاوەن دیارییەك حەاڵڵە؟!  بەدڵنیاییەوە نەخێر بۆنموونە ئەو دیارییەی قەرزدارێك دەیدا

یان  اتەوە بەسوو ئەژمار دەكرێت نەك دیاری.قەرز بۆ ئەوەی ماوەی قەرزەكەی بۆ درێژ بك
بەرتیل  ئەو دیارییەی هاواڵتییەك دەیداتە كارمەندێكی حكومەت بۆ ڕایی كردنی كارەكانی بە

 بۆیە ئەگەر دیارییش بێت مەرج نییە دروست بێت، كە ؛ئەژمار دەكرێت نەك دیاری
 لەبنەڕەتدا دیاری نییە وناوزەندكردنی بەو ناوە چەواشەكارییە.

ە ەمانە كۆمەڵێك قسەی بێ بنەما وناڕاستن ومەبەست لێیان شەرعاندنی كارەكەیانئ
 نەك شەرعی بوونی. 

ە رنی ناچێتە ژێر ناوی هیچ جۆاهاوشێوەك ( وQnetبۆیە شێوازی كاری كۆمپانیای )
ڕێگەیان پێداوە، هەر  كاتی خۆی زانایان قسەیان لەبارەوە كردوە و كە ی شەرعیگرێبەستێك

 .(2٨)خانەی چەواشەكارییەوەو دەچێتە دە ووپێناوەدا بێس هەوڵێكیش لەو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ي الفكر اإلقتصادي فالضوابط الشرعية للسمسرة والسماسرة، سلسلة بحوث ودراسات  بحث بعنواند. حسين حسين شحاتة،  بۆ زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە بڕوانە: - 2٨

ردني. البنك اإلسالمي اإلسالمي، د. غادة غالب يوسف صرصور، السمسرة بين الواقع والقانون دراسة مقارنة بين القانون التجاري المصري والقانون التجاري األ

الة و أحكامها في الفقه اإلسالمي. يب، الجعالة واإلستصناع، القاضي ، عبد الله بن إبراهيم بن علي، التطبيقات المعاصرة للجعللتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدر

 .2٠٠٥، 1،ع32أحمد ياسين القرالة، حكم الهبة وموانع الرجوع فيها في الفقه اإلسالمي، مجلة الدراسات، علوم الشريعة والقانون، ج
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 تەوەری چوارەم                                           

      ( Qnetكۆمپانیای ) لەی بەشداریکردنی یحوکمی شەرع

 وهاوشێوەكانی

 

( Qnet) یایمپانۆك بنەما لەسەر ئەو تەوەرانەی پێشتر باسمان کرد دەربارەی کاری
ی و پاش بەدواداچوونێکی زۆر و گەڕان و هەڵسەنگاندن بۆ شێوازی کارەکەیان و كانەوێوهاوش

بەراورد کردنی بە هەڵسوکەوت و گرێبەستە شەرعییە ڕێگەپێدراو  لێکەوتە خراپەکانی و
و بەڵگەکانیان لەو بارەیەوە،  رخەهاوچ یانیزانا یچوونۆبیاساغەکان و لێکۆڵینەوە لە 

، (QuestNet)و  (Qnet)هەیە بەوەی کە کارکردن لە گەڵ کۆمپانیای قەناعەتی تەواوم 
(GoldQuest( ،)Seven Diamonds ،)(Forever ،)(DXN) هەر و هاوشێوەکانییان و

کار بکات و  (Network Marketingکۆمپانیایەکی تریش کە بە سیستەمی پۆنزی )
ساغکرنەوەی کااڵکانییان حەرامە و دروست نییە و هەر داهاتێکیش لەو جۆرە کارانە پەیدا 

 بێت دیسانەوە حەرامە و دروست نییە.
 یقهیف ەمكارۆك بەڵکو بڕیاری زۆرینەی هەرە زۆریئەمەیش تەنها بڕیاری من نییە 

ی ئەو بوارەن لە جیهانی نكاەنگەس نەخاو ەییتیەساەك و تواەوف ەوەنیژێتو یكانەندەوناو
 .ئیسالمیدا

 انیكێندەهەب مەئاماژ شترێپ و رنۆزبۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەم بۆچوونەم  مەیشگەڵب
 :نەمانەئ انینیگرنگتر ەك مەكەد انیتر یكێندەهەب ەئاماژ داەرێو ل ەكردو

 (Network Marketing) یبوار یاكانیمپانۆك ەندەرچە: هیرۆسوو خ -1
 یكانەوازێشەل كێوازێش ناواخنداەل مەاڵب ن،ەناك ەوێپ ڵەیمەوما نەسوو ناك یباس ئاشكراەب
و  ازنڕئام نهاەت كاناڵكاوەک لە پێشەکییەکەیشدا باسمکردووە  ەچونك ؛نەكەد وەیڕەو پوس

ۆیە ب رەه .بەکاریان دەهێنن كانییەرعەش ەوحوكم اساكانەیل ەوەنیدزۆخ ۆبکۆمپانیاکان 
بەکاربەرانی کۆمپانیا لە کاتی هەوڵدان بۆ هێنانی خەڵکانی تر بۆ ناو سیستەمەکە ئەوەندەی 
باسی قازانجە وەهمییەکانی کۆمپانیایان بۆ دەکەن نیو ئەوەندە باسی کوالیتی کااڵکانییان بۆ 
ناکەن و کەسەکان خۆیشیان زۆر مەبەستییان نییە بزانن، چونکە هەموویان دەزانن هیچ کات 
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و ناوەڕۆکی ە نیقەاستڕ یوازێش ان مەبەست و ئامانجی گرێبەستەکە نین. کەواتەکااڵک
 یرۆدووج شەیمەئ ،ەوەتیگرەردەو اتریدواتر ز و تەیدەد كەیەپار ۆتەكمامەڵەکە ئەوەیە 

ە )ربا النسيئة(؛ چونکە تۆ كانەدراوەل كێكیە یوتنەدواك یسوو ، یەکەمیانكاتەسوو دروست د
پارەیەک و بەاڵم لەکاتی گرێبستەکەدا پارەی الیەنی دووەم ئامادە پارەیەک دەگۆڕیتەوە بە 

 ە )ربا الفضل(ەیكەدراو یمەك و ادیز یسوو نییە بەڵکو دواتر وەریدەگریتەوە، دووەمیشیان
 .کەتۆ پارەیەک دەگۆڕیتەوە بەپارەیەکی تر و دواتر لەبەرامبەردا  زیاتر وەردەگریتەوە

 ەوەوڕ رۆزەل یەداێت یرۆز یكارەواشەچ و ستەچاوب و ۆدر و ێڵف ەكار مەئ -2
نەبوونی هیچ گرەنتییەکی شەرعی و یاسایی بۆ  ،انەیكییەتیكوال ،كاناڵكا ینرخ ە:وانەل

 داتەد یوانوبرشداەبەب ایمپانۆك کەەی ورانەگە نەڵێب وەئ پاراستنی مافی بەشداربووەکان،
بەوەی قازانجێکی بێ شومار دەکەن و دەبنە خاوەن سەرمایەی خۆیان، خۆ ئەگەر ئەم بەڵێنانە 
 .بۆ کەمینەیەکی زۆر کەم ڕاست بێت ئەوە بۆ زۆرینەی بەشداربووان درۆیە و چەواشەکارییە

 ڕپ  یكیەداهاتو و یەداێت ەیفەموجاز قومار و ەل كێرۆج ەانیایمپانۆك مەئ یكار -3
ئەم جۆرە سیستەمی کارکردنە پاش ماوەیەک ە ك ەیوەئ ۆیهەب شەیمە: ئەیەه انییترسەم

 یكێكانەڵخ نیەالەل ەیكیەماسەر و تێنەیەگەادڕ ۆیخ یپوچ یەما ایمپانۆك و تێبەد ڵقف
 .تێكرەون د و تێریگەد رداەسەب یستەد ەوەناسراوەن

بەڵکو یەک سەنتی داهاتی خۆی ناداتە بەشداربووەکان  ایمپانۆگوتمان ك كوەو ەچونك
 وامەردەب تێبەد ایمپانۆك ۆیەب داتەد كانەنۆك ەبوورشداەب ەیپار ێنو یشداربووانەب لە پارەی

 یكێناغۆقەل ەكەكار رەگەئ ەچونك تەڕێبگ داێنو یشداربووەب و ەتاز ڕیبازا نێشوەب
 ایمپانۆكات ك وەئو وەک پێویست بەشداربووی نوێ نەهاتە ناو کارەکەوە  ستاەو كراودایارید

 ۆیخ یپوچیەماناتوانێت شایستە داراییەکانی بەشداربووانی بدات بۆیە ناچار دەبێت 
و ئەزموونی پێشووی ئەو جۆرە کۆمپانیایانە لە کوردستان و جیهان سەلمێنەری  تێنەیەگباڕ

 .ئەو ڕاستییەن
 ەتاز یاڵكاناوبەناو  تێبەدەكات كدەناچار  یكانەشداربووەب ایمپانۆكبۆیەیشە  رەه

 شیوداهات تێب انداەڕگەل وامەردەب ەكەمەستیتا س ەوەنەبك ێنو انەیكییەشدارەوب ەوەنڕبك
 .تێب وامەردەب
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 و ننەیەگەد  یمانیشتیون ەییوەتەن یروئابو ەب انیز ەانیایمپانۆك ەرۆج مەئ -٤
 : نەدووان مەئ انینیرگرنگت ەك ەوەكیەووڕ ندەچەل شیمەئ ن،ەكەدروست د رەسەل یترسەم

 یجیفلیئ و تێكوژەد یتەبیتاەوالوان ب یگشتەب یكەڵخ یتوانا وەوز ەمەستیس مەئ -أ
 نجەگ كیە ر،ەكاربەب یكێنجەگ ەكاتەد نێهرەبەو یكێنجەگ ەل كانەنجەگ مووەه و كاتەد
 یداهات رەسەب رۆخەمش ەبنەد انیمووەه و تێنێنام ینانێرهەبەو یتوانا ەمەستیس مەب

 یچاو شێپ ەنینێهیبا ب ە. باشباتەید ایمپانۆك شەیتانداها وەئ یرێش یپشك و ەوەكتریە
( Qnet) یایمپانۆك یبوورشداەب و ندەكارم ەنوبو ەتاڵو مەئ ینجەگ مووەه رەگەئ مانۆخ

 .داتەد وڕ داەتاڵو مەل كێساتەكار چبیهێنە پێش چاوی خۆت  وكاتەئ ،یكانەوێوهاوش
 یسازەشیپ و یزانست و یئابور ەرتەك مووەه ەانیایمپانۆك مەئ یكار یمەستیس  -ب

 كار و مووەه ەچونك خاتەد كەپ كانەنێرهەبەو و یریشنبڕۆ و یربازەس  وڵی كشتوكا و
 و نین یشتمانین یمەرهەب انیچیه ەك اڵكا كەڵێمۆك ەیوەساغكردن ەتێبەد تمانەسابەك
بانك  كەڵێمۆك ەیناردەه انیشیكانەداهات و ەوەنێكرەساغ د اتریز ۆیخەقات ل ندەچ ینرخەب
 .تێكرەد یمومژاوەت و زڵۆئا یسابیح ەژمار و

 نەخاو ییدارا یكەیەزراوەدام انی كێتڵەوەد چیهەب رەس ەانیایمپانۆك ەرۆج مەئ -٥
 شەیمەئ ،ییدارا و ییاسایشەرعی و  یكییەرێچاود مووەهەدوورن ل و نین كراوێپەڕوباو نگەس

 شداربووەب كەیەشێك رەه یوودانڕ یكاتەل ەچونك ،ەوییەترسەم ەخاتەد شداربووانەب یماف
 .تێرەب ێكو کێ و بۆۆ هانا ب بكات و مارۆت ێك رەسەل اڵسكا تێوناشزان تێناتوان

ن بۆ بوورشداەببۆ ئەوەی مافی  ایمپانۆكخواردنی ماڵی خەڵکی بە ناحەق:  -6
ی نرخ ەزیاتر لەب ڕێتبك ێل یكیەاڵكا كاتەد یناچارساغکردنەوەی کااڵکان بداتە هەر کەس 

 نڕكیناچارن ب مەاڵب یتێیەل انیزەحەن یتێیەپ انیستیوێپەن كداێكاتەل هاوشێوەکانی خۆی،
 یكانەرۆجەل ەكێرۆج شەیمە. ئتێدربێپ ەكەمەستیسەل انیشداربوونەب یماف ەیوەئ ۆب

 .قەناحەب یكەڵخ ڵیما یخواردن
 ،یترسەم ودان،یفر ،ێڵ: )سوو، قومار، فەانیایمپانۆك مەئ ەڵگەكردن ل ەڵەمام ەواتەك

 اینەتەب شەیمانەل كیەرەه و یەداێ( تخواردنی ماڵی خەڵکی بە ناحەق، یگشت یانیز ،یونڕنا
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 كەیەل ەوەبوونۆك ەوەكێپ انیمووەه رەگەئ ۆخ ،كەڵەیەمام رەه یرامكردنەح ۆب سنەب
 .ەتر ختەس توندتر و ەیكییەرامەح ەوییەاینڵدەب ەوەئ داەڵەمام

 
 تەوەری پێنجەم

 بۆچوونی زانایان دەربارەی کاری کۆمپانیاکانی

 (Network Marketing) 

 

توایان زۆرێکن ئەو زانا و کەسایەتی و لیژنە و نێوەندە شەرعییانەی کە بە ئاشکرا فە
 (Forever)و هاوشێوەکانی لە نموونەی:  (Qnet)داوە لەسەر حەرامی کاری کۆمپانیای 

(DXN) موونە وە من لێرەدا و لەبەر کەمی کات و شوێن تەنها بەشێکی ئەو فەتوایانە وەک ن
 دەگوازمەوە لەوانە:

 كار ەیربارەد كداێاریپرس یمەاڵوەل یسعود ینستاز ەیوەنیژێوتو تواەف ەییشیمەه ەیژنیل
 یستەبەم ەچونك ەرامەح ەنەاڵمام ەرۆج مە: )ئتەڵێد داەانیایمپانۆك ەرۆج مەئ ەڵگەل نكرد
ە ل شداربووەبەك ەیەیەپارڕە ب وەئ كوەڵب ییەن كانەمەرهەب و اڵكا ینڕیك ەكەڵەمام یكەرەس
 ەرۆج وەئ ۆیەب رە...هتێوەكەد یستەتر د یكانەڵخ ینانێه و ەكەمەستیس یكردنیشدارەب
 ەوەنەكەد قەز ەقازانج وەئ یباس اتریز انیكاناڵكا ۆب انیكردنەشەبانگ یكات ەل ەانیایمپانۆك
 ەوەوب تێوەبك یستەد ەوەتر یسانەك یكردنێپ یشدارەب ەڕێیل شداربووەب یسەك تێكرەدەك
 یكێشتەك ەكاڵكا ینرخەب راوردەب تێنێب ستەدەب رۆز یكێقازانج تێكرەد ەك نێنەد ەڵیه
 و ەكێازڕئام نهاەت نەكەد ۆب ەیشەبانگ ەانیایمپانۆك ەرۆج مەئ ەیانیاڵكا وەئ ۆیەب ،ەمەك
 ت،ێوەكەد ستەد ەوەكەمەستیسەلەك ەیەداهات قازانج و وەئ یشكردنۆپەردەپ ێیل ستەبەم
 . (2٩)(ییەدروست ن و ەرامەح ەڵەیەمام ەرۆج مەئ ۆیەربەه

                                                           
 هـ.1٤/3/1٤2٥(، بەرواری 22٩3٥لیژنەی هەمیشەیی فەتوا وتوێژینەوەی زانستی سعودی، فەتوای ژمارە: ) - 2٩
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 اكدێاریپرس یمەاڵوەل رۆز یكێدواداچونەب و ەوەنۆڵیكێپاش ل سریم یتواەف ەیژنیل
( كار یكالشب قی)التسو یبازرگان یندەبۆڕت یمەستیسەب ەك یەانیایمپانۆك وەئ یكار ەیربارەد
 : تەڵێد نەكەد

 ەرامەح ەوەرعەش یوەڕل ەكراو ەوەبارەل یاریپرس ەیەیوێش وەب ەڵەیەمام مە)ئ
 ەرۆج مەئ ەیوەوبووناڵب ەك ەوتووەركەد انیزاەشار ۆب ەیوەپاش ئ تەبیتاە.. بییەودروست ن

 ەدنەهەڕەفر یكێمەستیس ەك داتەد كێت ییئاسا یكردنڕبازا یمەستیس ەكردنڕبازا یمەستیس
 كێپوكڕێ و ەكمۆت ەیوەگرێج یكێمەستیكاتدا س مانەهەل ت،ێستەبەد ازڕئام نیندەچەوپشت ب

 ناوێپەل تێنەد  ەوێكانەشدابووەب ەب ڵپا ەمەستیس مەئەك ەوتووەركەد هاەروە. هتێنێزرەدانام
 ۆدر ەینموونەل نەبب وشتەڕەدوور ل یكار كێندەه ۆب ناەپ انیكاناڵكا ۆب ڕبازا ەیوەكردن

 وببات  داەڵەهەب رەرامبەب یسەك ەیەوانەلە ك شانێاكڕ رنجەس یتر یكارۆه نیندەچ انی
 ەك ەیداهات وەئ رەسەكردن ل ختەج و ەوەقكردنەز كەو ،ەوەاریپرس رێژ ەبخات ەیرادیئ

 ەك ەكاڵكا یخود یباسكردن ەدانێگو ێب تێوەبك یستەد ەوەمەستیس مەئ ەڕێیل ەنگڕە
 دایشوێپ یكیەتواەفەل ەكەژنیل یتێنداریمەئ شیشترێپ ،ەیەكەڵەمام یكەرەس یستەبەم
 ،ەكەڵەمام یكردنڵەاڵح ۆب ەرجەم ەاردانید ەرۆج مەئ یكردنڕبنب ەیوەدابوو ب یشدارۆه
 .كانەرجەم ۆب ەوەانەڕگەن ۆیهەدروستبوو ب كێشتنەیگێتەڵە هەب مەاڵب

 مەئ ەك ەوتووەركەد ۆیب ەوەنۆڵیكێول دواداچوونەپاش ب تواەف یتێنداریمەئ ۆیەب 
 یوا شەیمەئ رەه ،یبوونڵەاڵحەل ەگرڕێ یەداێت یداریترسەم ڵیخا كەڵێمۆك ەنەاڵمام ەرۆج

 ەڵەمام كەیەوێش چیهەب ۆیەبدات ب یرامبوونەح یتواەفەڕوونی و بە ئاشکرا بەك ەكردوو
 . (3٠)(ییەدروست ن انەڵیگەكردن ل

و كاروباری ئیسالمی واڵتی كوەیت لەفەتوایەكیدا لە وبارەیەوە دەڵێت:  وقافوەزارەتی ئە
وە پێچەوانەی شەریعەتی ئیسالمییە ودروست نییە ییە)بازاڕگەری تۆڕبەندی بەهەموو شێوەكان

 . (31)كاری پێ بكرێت(

                                                           
 .12/٩/2٠11بەروار:  -٤٨3ژمارەی فەتوا:  -لیژنەی فەتوای میسر - 3٠

 .26/12/2٠11( بەروار: 126٠٥ژمارەی فەتوا ) -وەزارەتی ئەوقاف وكاروباری ئیسالمی - 31
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 یرەگڕبازا یاكانیمپانۆك ەیربارەد دایكیەتواەفەل شیسودان یسالمیئ یقهیف یمكارۆك
 یاكانیمپانۆكەل یكانەوێ)بزناس( و هاوش یایمپانۆكەل كردنیشدارە: )بتەڵێد یندەبۆڕت

 یایمپانۆك یكار یمەستیسە و ،ەقومار ەچونك ەرامەوح ییەدروست ن یندەبۆڕت یرەگڕبازا
 یستەبێگرەب یكییەندەوەیپ چیه یندەبۆڕت یرەگڕبازا یاكانیمپانۆكەل یكانەوێهاوش بزناس و

 یكارەب انەیگڕێ ەك ەینانیەال وەئ مووەهەل كاتەداوا د مكارۆك ۆیەب رە...هییەن ەوڵییەەاڵد
 یچونۆب ۆب ەانەڕگ شێپ و ەوەننێشەوەبەڵه انیكانەدانێپەگڕێ ەداوە انیایمپانۆك ەرۆج مەئ
 . (32)(تێدرەن یندەبۆڕت یرەگڕبازا یكیەایمپانۆك ەرۆج چیهەب تۆڵەم مكارۆك

 تواەف یاڵبا ینەنجومە: )ئتەڵێد ەوەیەبار وەل شینیستەلەف یتواەف یاڵبا ینەنجومەئ
 كردنۆپاش گفتوگ و ەویەۆڵیك یەیەیسۆد وە( ل1٨/3/2٠1٠) یروارەبەل دای( ٧٩) ەژمار یشتنیدانەل
كردن  ەڵەمام یەوا انێیپ رخەهاوچ یانیزانا یرۆز ەینیرۆزە... كوتەركەد ۆیب ەوەیەبارو ەل
 یندەبۆڕت یرەگڕبازا یكردنەڵەمام یكەڕۆناو ەچونك ،ەرامەح داەانیایمپانۆك ەرۆج مەئ ەڵگەل

 و اتریز یكێنرخەتر ب یكەیەپارەب ەتۆڕێبگ كەیەپار كێسەكە ك ەوەتێنیبەد داەوەل ۆیخ
 رەمبەغێپ یتەسونن قورئان و یقەد ێیپەب و تێكرەد ژمارەئ سووەب رعداەشەل شەیمەئ
 قومار و ەڵگەل ەوەوڕ كێندەهەل -ەانیایمپانۆك مەئ یكار -ەك ەیوەل ەجگ ەمەئ ،ەرامەح
 ایمپانۆك شەوكەڕب ەك یەیاڵكا وەئ ە...چونكەوەكاتەد كیە كانەاریناد ەڵەمام و ودانیفر

 ەواتەك كردن،یشدارەب یداهات و قازانجەب شتنەیگ ۆب ەكێازڕئام نهاەت كاتەد ەوێپ یبازرگان
 ەانیایمپانۆك ەرۆج مەئ ەڵگەل  كردنەڵەمام ەیەكەكار ەینیقەاستڕ یروو ەمەئ ەیوەئ رەبەل

 . (33)(ەرامەح
ئەنجومەنی بااڵی فتوای ئوردونیش لەو بارەیەوە دەڵێت: )شێوازی كاری بازاڕگەری 
تۆڕبەندی و وەرگرتنی پارە لەبەرامبەر بەشداریكردن تێیدا ناچێتە خانەی دەاڵڵی 

 . (3٤)شەرعییەوە، بەڵكو دەچێتە خانەی قومارەوە كەلەشەرعدا قەدەغە كراوە(

                                                           
 (.1٧/6/2٠٠3( بەرواری )3/2٤دانیشتنی ژمارە ) -كۆمكاری فیقهی ئیسالمی - 32

 . 3٩3ژمارەی فەتوا:  -لیژنەی فەتوای فەلەستینی - 33

 .22/٤/2٠1٠( بەرواری: 6٤٤ژمارەی فەتوا ) -ئەنجومەنی بااڵی فەتوای ئوردون - 3٤
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 وەل یسالمیئ یهانیج یانیزانا یتێكیە یگشت ینداریمەئ شیداغەرەق یلەع رۆدكت
 شیرخەهاوچ یانیزاناەل كێرۆز و ەداو توامانەف ەمێئ شوداێپ ڵیسا ندەچە: )لتەڵێد ەوەیەبار
 یندەبۆڕت یرەگڕبازا ەب پشتەك كەڵەیەمام رەه یاساغی و یرامەحەب ەداو انیتواەف مانەه

 چیهە و یەداێت یرۆز یرتسەم و ێڵوف و ینووڕنا و ۆدر ەچونك ت،ێستە( ببیالشبك قی)التسو
 . (3٥)(ییەن ەگەڵمۆك ۆب یكێودوس

 یسالمیئ یوروئاب یبوار یانیزاەشار مەرجەس شەیانیزانا و ەژنیل و مكارۆك مەل ەجگ
 ەرۆج وەئ ەڵگەل انیكردنەڵەمام یرامەح یتواەف ەبوار وەئ یكانەارید ییەتیەساەك و
 قید. صد ،یمحمد راتب نابولس د. سر،یم یموفت ەجومع یلەع : )د.ەوانەل ەداو ەانیایمپانۆك
 .(36)ەرامەح نەڵێد شیتر یدانەوس ەوانە( ئ .. وسف،ی يد. عبد الح ر،یرەز نیمەئ

 ۆیهەب انی شیوەئ ەدروست انیتێگوتب بنەه كێكانەڵخ ەیەوانەل مانداەئ رەرامبەبەل
 رێژ ەتەوتونەك اخودی ،شتونەیگەنێت ێیل رەه ەك ۆیەب ەبوو ەوەانیزانست یپاشخان یمەك

 اخودی  كاتەد ەیكەكار ۆب ایمپانۆكە كو چەواشەکارییانەی ی وجوانكار ۆدر وەئ یرەگیكار
 یباس یكارەواشەچ یستەبەمەب ایمپانۆم كەاڵب ەدروست ەانیگوتو رجەمەجار ب كێندەه
 ەگوتراوە ك كاتەباس د یەیەگڕب وەئ نهاەت و كاتەدپەرت  ەتواكەف ناكات و كانەرجەم

 .ەدروست
 ووردەب یكانەوێ( وهاوشQnet) یایمپانۆك یزەڕێب یشداربووانەب ەستیوێپ ۆیەب

 ەوەانیۆخەب نهاەت انەیكەكار یرامەح یتاوان وانەئ ەچونك ە،وەبچن انداەیكەكار و انۆیخەب
 یشدارەب ەوەمانەئ ۆیهەبەك ارنیرپرسەب شەیسانەكەئ مووەه یتاوانەل كوەڵب تێستەناو
 نایكانەتاوانەل كێشەب شیتەامیقەل نەبەد انیكانەداهاتەل كێشەب ایدنەل نۆچ و نەكەد
 .گرنەدەڵه
 
 

                                                           
 .2٠1٨ینایر//٧( لە 1٠٨٠1دیمانەیەك لەگەڵ ڕۆژنامەی )العرب( ی قەتەری ژمارە: ) - 3٥

 https://www.al- شركات التسويق الشبكي توقع الشباب في شرك وهم الثراء -مقال بعنوان: العلماء يؤكدون حرمة التعامل معها - 36

.html431forqan.net/articles/. 
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 :تەوەری شەشەم

دەربارەی کۆمپانیای نی لیژنەی بااڵی فەتوای هەرێم و بۆچو 

(Qnet) ( و سیستەمیNetwork Marketing) 

 
هەرچەندە لیژنەی بااڵی فەتوای هەرێم یەکێکە لەو نێوەندە زانستی و شەرعییانەی 

و سیستەمی تۆڕبەندی بازرگانی  (Qnet)کە بۆ دواجار فەتوای حەرامی کاری کۆمپانیای 
ئاڵۆزی و گومانی لەسەر دەرکرد، بەاڵم ئەم فەتوایە بەچەند قۆناغێکدا تێپەڕی و هەندێک 

بۆیە پێم خۆشبوو بەوردی قسەی لەسەر بکەین و تەوەرێکی تایبەتی بۆ تەرخان  درووستبوو،
 بکەین تا وەاڵمی ئەو ئاڵۆزی و گومانانەی سەر هەڵوێستی لیژنەکە بدەینەوە.  

( كاتێك 2٠1٥سەرەتا پێم خۆشە بگەڕێینەوە چەند ساڵێك لەمەوبەر ووورد تر بۆ ساڵی )
ی تۆڕبەندی بازرگانی نی كرد وبەهەمان سیستەمكۆمپانیای مێگا هۆڵدینگ دەستی بەكارەكا

(Qnetخەڵكێكی زۆری لەخۆی كۆكردەوە و ) بەكرێدانی سایتی  بەناوی فرۆشتن و
قسەی بریقەدار هەندێك  ان بەزمانی لوس ویتوانی ئەنتەرنێتەوە كەوتنە دەستبڕینی خەڵك و

 فەتوایان بۆ دان كە كارەكەیان حەاڵڵە. بەناو زانا لەخشتە بەرن و
لەزنجیرە باسی  حەرامە وکارکردن بەو جۆرە سیستەمە تێك هاتنە الی بەندە گوتم كا

لەكەناڵی ئاسمانی پەیامەوە پەخش دەكرا بەزەقی  )دیاردەی سوو لەمامەڵە هاوچەخەكاندا( كە
باسم لەخۆیان وحەرامی كارەكەیان كرد، كەبیستیان شتێكی وا بەڕێوەیە وكاریگەری خراپی 

ەپەخش كردنی بەرنامەكە كۆمەڵێك گەنجی چەواشەكراویان ناردە لەسەریان دەبێت بەر ل
ن كردبوو ئەگەر بەرنامەكە پەخش ییاهەڕەشەی تۆماركردنی سكااڵی یاسا سەركەناڵەكە و

ك حاجی فاروق( پەیوەندی پێوە ابەڕێوبەری كەناڵەكە )ك بكرێت،  ئەوكات برای بەڕێزم و
یش بەڕوونی عەرزم كرد كەدەبێت هەیە، من ئاگاداری كردمەوە كە شتێكی واو كردم 

ومنیش خۆم بەپرسیارم  پەخش بکرێتبەرنامەكە وەك خۆی وبێ هیچ دەستكارییەك 
نی دكتۆر خۆیەتی ولەگشت لێكەوتەكانی بەرنامەكە وهەرچیشیان گوت بڵێ بۆچولەقسەکانم و 

 وئەوەبوو بەسوپاسەوە كەناڵەكە بەرنامەكەیان وەك خۆیان دابەزاند ، وخۆی بەرپرسیارە
ن و من لەبەشێکی قسەکانمدا لەسەر کۆمپانیای گورزێكی خراپی لێدا باڵوبوونەوەی بابەتەکە
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 یكێنرخەب نەدەد ێكرەب تیسا بێبوون و داەیپ ایمپانۆك كێندەه ستاێئ ....ناوبراو گوتبووم: )
 ۆب كانەتیبساێو نەگمەدەب رۆز نەكەد ەڵگەل انییشدارەب ەیسانەك وەئ وڕ بازاەگرانتر ل

 ەتاك یتیبساێو تێب ەوەئ انیستەبەم رەگەئ ەچونك ؛ننێهەد كارەب انۆیخ یتەبیتا یكار
 انیستەبەم كوەڵب ت،ێوەكەد ستەد انیتیبساێو رزانترەه رۆز ەوەئ ن،ێدابن انۆیخ ۆب یسەك

 ندەچەل كوەڵب یەشت ن كیە یشەیكەرامبوونەح یكارۆهە...... ویەگاڕێ وەل ەكردن یبازرگان
كردن،  ستەكردن وچاوب ۆدر ،ەوەیەكەرۆج ردووەهەقومار، سوو ب یبوون: ەوانەل ەیەوەكیەووڕ

 و ەمانەئ ت،اڵوو یگشت و تەبیتا یسامان یدانیڕۆفەب ،ەكەییبازرگان ینووسەچار یاریناد
 انیمووەه كەن ،ەكەكار یرامكردنەح ۆب ەسەب انیكێكیە رەهەتر، ك یكارۆه نیندەچ
 ەچونك ن،ەكەن ڵرقاەس ەوەكاران ەرۆج مەب انۆیخ نجانەو گالوان  ەداواكارم ل ۆیەب....ەوەكێپ

 ایمپانۆك مەكیە شەیمەئ ،ەوەچنێناپێ ل یتر یكێشت ،یكارێب وەڵی مەت و یرۆرامخەحەل ەجگ
، بەڵكو زۆر كۆمپانیای تر كاری لەم تڕێبەد یكەڵخ یستەد ەیەوێش مەب كوردستانداەل یەین

 .(جۆرەیان كردوە، وهەموویشیان بێ ئەنجام بوون
كردنەوەیان لەمەترسی كاری كۆمپانیای ئاگادار زیاتر دڵنیاكردنی خەڵكی و بۆ دواتر و

هاوشێوەكانی بەندە نوسراوێكم بۆ لیژنەی بااڵی فەتوای هەرێم بەرز كردەوە  مێگا هۆڵدین و
 داوای بۆچوونی بەڕێزیانم كرد لەو بارەیەوە كە ئەمە دەقەكەیەتی: و

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 لیژنەی بااڵی فەتوای هەرێمی کوردستان. لەگەڵ ڕێزدا. بەڕێزان:
( دا يانەی کە لە بواری )التسویق الشبککۆمپانیای )مێگا هۆڵدین( یەکێکە لەو کۆمپانیای

کار دەکەن و تەنها کااڵکەیان جیاوازە لە کۆمپانیاکانی پێشوو ی وەک )بزناس( و )گۆڵدکویست( 
 و هاوشێوەکانی.

ر وچاالکیەکانی ئەم کۆمپانیایەدا ئەوەیە کەدەبێت مەرجی بەشداری کردن لەکا
 (٧٥٠)ساڵ بە بڕی  (3)ت بە بەکرێگرتنی وێب سایتێک لێیان بۆ ماوەی تێبەشداربوو هەس

ئەوانیش دەبێت  دۆالر. دواتر بەشدار بوو دەتوانێت خوازیاری تر بۆ کۆمپانیا پەیدا بکات و
هەرکاتێک  بۆ هەمان ماوە و رخ وبەهەمان شێوەی ئەم وێب سایت بەکرێ بگرن بەهەمان ن
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سیان لەالی چەپی ئەو کات  توانی شەش کەسی تر قەناعەت پێبکات سیان لەالی ڕاستی و
کۆمپانیا دەیداتە ئەم بەشداربووەی کە ئەوانی  ،ئەوان دەیدەنە کۆمپانیا پارەیەی بەشێک لەو

 قەناعەت پێ کردوە بەشداری بکەن لەکڕینی کااڵکەدا.
 

  

 

 

 

 

 

زانیاری بەڕێزتان هیچ بەشداربوویەک بەمەبەستی کڕینی خودی کااڵکە بەشداری وەبۆ 
ناکات، بەڵکو بەمەبەستی بەکارهێنانی وەک کارێکی بازرگانی، چونکە نرخی کااڵکە لە بازاڕدا 

بگرە زیاتریشە، هەر بۆ نموونە سایتی ترهەیە هەمان  دەهێندەی هاوشێوەکانی خۆیەتی و
مواسەفاتیشی  نرخیشی زۆر لەو هەرزانترە و نی تێدایە ومواسەفاتی سایتەکەی ئەما

لەهەندێک ڕوەوە لەوەی ئەوان زیاترە. کۆمپانیا هەیە وێب سایتت دەداتێ بۆ ماوەی سێ ساڵ 
زیاتر دۆالر و ( 1٠٧ئەگەر مواسەفاتیشی زۆر باش بێت نرخەکەی دەگاتە ) ودۆالر ( ٧1تەنها بە )

 ە.ینی
ئەو  نت دەکات، لەکاتێکدایوێب سایتەکەیان فێری دیزائەوان بانگەشەی ئەوە دەکەن کە 

ە وەک ئەو وێب سایتانەی یانە نییدیزاینەی ئەوان باسی دەکەن دیزاینێکی تایبەت و سەردەمی
( PHP or ASP.Net( ی )Web Designتر کە پێویستە بە زمانەکانی سایت چنی )

( HTMLانی وەک )زمانە سادەکبە بەڵکو چەند قاڵبێکی حازریان هەیە کە  ،تێبکر
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نکە وچ ؛دروستکردنی وێب سایتە باوی نەماوە دروستکراون کە چەندین ساڵە ئەم پرۆگرامی
 ە و ناتوانێت لەگەڵ داتا بەیس پەیوەندی بکات.یتوانای دروستکردنی سایتی داینامیکی نی

ە ییان بانگەشەی هەندێک شتی تر دەکەن کە بەشداربوو هیچ ئیشی پێی نی  
بۆیە تەنها قسەو  ،ناشتوانێت لێی دڵنیابێتەوە کە ڕاستە وایە یان نا ەحاڵە ووتاقیکردنەوەی م

 Unlimitedهیچی تر.  بۆ نموونە بانگەشەی ئەوە دەکەن کە ) ە ویریکالمێکی بازرگانی
Bandwidth, Email and Traffic ) بێ سنوورە. 

خۆڵکردنە چاوی بەاڵم بۆ  ان یەکە وییایانە سەرجەمیان شێوازی کارکردنئەم کۆمپان
 ان دەگۆڕن.یوە لە یاساکان ناو بەناو کااڵکانخۆدزینە خەڵک و

زیانی گەورەی ئەم کۆمپانیایانە لەوەدایە کە ئەمانە داهاتی ئەو واڵتانەی کاری تێدا 
سااڵنە بەمەالیین دۆالری ئەو واڵتە ڕەوانەی حسابی  تااڵنی دەکەن و دەکەن بەهەدەر دەدەن و

بچوکترین خزمەت بەهیچ  ئەوەی کەمترین سوودی هەبێت و دەکرێت، بەبێ کۆمپانیا
الیەنێکی ئەو واڵتە یان دانیشتوانەکەی بکات، بگرە بەپێچەوانەوە گەنجەکانی فێری تەمەڵی 

 دانیشتن دەکات. بێکاری و و
یە بەناوبانگەکانی جیهان فەتوایان یهەر بۆ زانیاری بەڕێزتان: زۆربەی دامەزراوە فیقه

( دا پۆلێنیان دەکەن، يامە و لەژێر ناوی )التسویق الشبککۆمپانیایانە حەرکاری ئەم  داوە کە
هۆکاری قەدەغەکردنیشیان دەخەینە بەردەستی  ئێمە دەقی فەتواکانی ئەو دامەزراوانە و و

 بەڕێزتان.
بۆیە تکامان وایە بەڕێزیشتان هەرچی زووە بڕیاری خۆتان لەسەر کاری ئەم جۆرە 

ئەمان ڕۆژانە خەڵکانێکی زۆر لەگەنجی ئەم میللەتە چەواشە کۆمپانیایانە بدەن، چونکە 
 یە نەناسراوەکان دەکەن.یپارەکانیان ڕەوانەی کۆمپانیا بیان دەکەن و

هەر  خوای گەورە پاداشتی خێرتان بداتەوە وکارەکانتان بخاتە تەرازووی چاکەکانتان و
کاتێکیش هەر ڕوونکردنەوەیەکی زیاترتان پێویست بوو خەڵکانی پسپۆڕ هەن کە ڕوونکردنەوە 

 زیاترتان عەرز بکەن، لەگەڵ ڕێزدا. 
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 یرامەح یتواەف یوونەڕب بەسوپاسەوە انیزەڕێب (2٧/1/2٠1٥) یروارەبەل و كەیەپاش ماو
 داەتواكەفەل انیشەیكەارڕیب یكانەكارۆه دا و انییكانەوێهاوش و )مێگا هۆڵدین( یایمپانۆك یكار

 :ەانەیتواكەف یقەد شەیمەئ و ووەڕخست
 

 كۆمپانیای )مێگاهۆڵدین( شداری كردن لهی بهربارهرعی دهتوای شهفه
 بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان

ت بارهرێمی كوردستان كرا، سهتوای ههی فهاڵی باژنهیی لرعی ئاراستهپرسیارێكی شه
 كێكهیه كۆمپانیای ) مێگاهۆڵدین( كه شداریكردن لهی بهربارهرعی دهحوكمی شهزانینی  به
ین و فرۆشتن ڕك وهتهێرننتهی ئهرێگه ( دا لهي)التسویق الشبك بواری ی لهنهیاكۆمپانیا ەول

 ن؟كهده
سوود   به و تهم بابهكردنی ئه و تاوتوێوهتوا پاش لێكۆڵینهی بااڵی فهژنهيل :اڵموه 

ی ڕای زۆرینه به (2٧/1/2٠1٥) ی رۆژیوهكۆبونه ڕای زانایانی فیقهی ئیسالمی، له رگرتن لهوه
 ی دا:وهخواره یم بڕیارهكانی ئهندامهئه

م به كهین و فرۆشتنهڕجۆری ك وت كهكهرداچوون بۆمان دهدواو به وهلێكۆلینهدوایی 
 :یهیهشێوه

 (3)ی بۆ ماوه كۆمپانیاكه كرێگرتنی وێب سایتێك لهبه ستێت بهڵدههه شدار بووبه كه
یدا ڵكی خوازیاری تر بۆ كۆمپانیا پهشداربوو خهبه دۆالر، دواتر پێویسته (٧٥٠) بری ساڵ به

مان نرخ بۆ ههبگرن و به كرێبه هب سایتێم وی ئهمان شێوههه بێت بهوانیش دهو ئه کاتب
شداری و بهپێبکات ت ناعهەسی تر قش كهم توانی شهكهسی یهر كاتێك كههه ساڵ و (3) یماوه
 كهسهش كهشه كه یەیپاره وشێك لهبه و كات كۆمپانیاكهن، ئهبكه ین و فرۆشتنهڕم كئه
 م.كهشدار بووی یهبه درێتهده كۆمپانیاكه ن بهیدهده

 كان لهای كۆمپانیەین و فرۆشتنانڕك م جۆرهشداریكردن لههب وههیرعیووی شهڕەل بۆیه
رعی رام و ناشهحه رێمی كوردستان بهتوای ههی فهاڵی باژنهیوا لر ناوێك بێت ئهژێر هه

 :نادرێت، چونكه ی پێزانێت و رێگهده
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و  فریودان( ی تێدایه -)غرر  جۆرێك له ین و فرۆشتانهڕك م  جۆرهئه -1
: ) نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن كه داوه وهیان بهئاماژه فەرموودەكانی رچاوهسه

الغرر هو ما إحتمل أمرین أغلبهما )تی: رموویهفه (المحتاج )نهاية لی( لهمهوا )رهپێشه الغرر(، وه
 .(أخوفهما
َيا )تی: رموویهش فهورهخوای گه جێیی،نابه كتر بهخواردنی مالی یه له جۆرێكه -2

ناُكم ِِبْلبااِطلِ  ُنوا َلا َتاُْكُلوا أاْمواالاُكم ب اي ْ ا الَِّذينا آما  .(أاي ُّها
)درووی  ری ئیسالم محمدمبهو پێغه قومار و فێلی تێدایه تاندن و جۆرێك لهڵەخه -3

 .ضرر وال ضرار(ال )ی: ترموویهرووها فههه (.من غشنا فلیس منا): دەفەرمووێت بێت( خوای لێ
 تهاڵم والیین دۆالری ئهمه به نهاڵسا چونكه ،نێتەیگهت دهاڵئابووری و زیان به -٤

مترین ی كهوهئه بێبه ،ی لێیهحیسابی بانكی كۆمپانیاكه كرێت كهده تهاڵم وی ئهوانههڕ
ندی وهرژهبه زیان به سێككهندی وهرژهبكرێت و بۆ  به كهبووهشدارتی بهاڵو ت بهخزمه

 وێت.كهتێك دهاڵگشتی و
رێمی توای ههی فهاڵی باژنهی، لراوهدیان پێئاماژه وهرهسه له ی كهو هۆیانهر ئهبهله

ی ەین و فرۆشتنانڕك م جۆرهشداریكردن لهبه وههییرعووی شهڕ له :كوردستان بریاری دا كه
رام حه رێمی كوردستان بهتوای ههی فهاڵی باژنهیوا لر ناوێك بێت ئهژێر هه كان لهاكۆمپانی
ك یهموو شێوهههتیانی كوردستان بهاڵهاو نادرێت و پێویسته ی پێگهزانێت و رێرعی دهو ناشه

 .وهنهدوور بخه ین و فرۆشتنانهڕك رهم جۆخۆیان له
 زانایانی ئایینی ئیسالمی کوردستانیەکێتی                                       

 (.2٧/1/2٠1٥) ژنەی بااڵی فەتوایل                                        

 
زۆری نەخایاند ئەوەی پێشبینیمان دەکرد و لێی دەترساین ڕوویدا و کۆمپانیای )مێگا 

بابەتە  هۆڵدین( هەرەسی هێنا و پارەی خەڵکانێکی زۆری خوارد و هیچ کەسێکیش لەسەر ئەو
 دادگایی نەکرا و سزا نەدرا.



 
84 

كانلكرتۆنییهئه ڵهحوكمی مامه  

بوو کۆمپانیایەکی تری هاوشێوەی ەوتووانی )مێگا هۆڵدین( ساڕێژ نەهێشتا برینی زیانلێک
 (Qnet) کاردەکات بەناوی کۆمپانیای (Network Marketing)ئەو کەبەهەمان سیستەمی 

کەوتە بازاڕەوە، دیارە ئەمان ویستبوویان سوود لەهەڵەکانی مێگا هۆڵدین وەربگرن و هەر 
لەسەرەتاوە هەوڵی شەرعاندنی کارەکەیان بدەن و بۆ ئەو مەبەستەیش هەر زوو خۆیان 
گەیاندبووە لیژنەی بااڵی فەتوای هەرێم و کۆمەڵێک زانیاری هەڵەیان لەسەر کارەکەیان 

بەژمارەی  فەتوایەكی( 2٠/٩/2٠1٧)لە  یشەی بااڵی فەتوای هەرێملیژنبەلیژنەکە دابوو، 
( مەرج و 1٧و بە ) ( دەركردQnetكۆمپانیای )لەسەر نزیكەی شەش الپەڕەدا  لە (12/2٠1٧)

 بەوردەکارییەکی زۆرەوە ڕێگەیان بەکاری کۆمپانیای ناوبراو دابوو.
ەر ئەو لیژنە بەڕێزە ئەوەی لەفەتواکەدا جێی سەرنج بوو بەالی منەوە ئەوەبوو کە ه

بەر لە دوو ساڵ و هەشت مانگ لەو بەروارە و لەدەقی فەتواکەیاندا دەربارەی کاری کۆمپانیای 
)مێگا هۆڵدین( بەڕوونی و بەڕەهایی باسییان لەحەرامی بازرگانیکردن بەسیستەمی بازاڕگەری 

من دڵنیابووم  دابوو، (Qnet)تۆڕبەندی کردبوو، کەچی بەمەرج ڕێگەیان بە کاری کۆمپانیای 
و بۆیە وزانیاری درۆ و هەڵەیان بە لیژنەکە داب (Qnet)لەوەی کە هەڵسوڕاوانی کۆمپانیای 

 ئەوانیش لەسەر هەڵەی ئەو هەڵسوڕاوانە فەتواکەیان دابوو.
کە دەچوونە الی هەرکەسێک بۆ  (Qnet)سەرەڕای ئەوەیش هەڵسوڕاوانی کۆمپانیای 

ئەوەی پەلکێشی ناو پڕۆژەکەیانی بکەن یەکسەر دەیانگوت فەتوای لیژنەی بااڵی فەتوای 
هەرێممان پێیە کەکارەکەمان حەاڵڵە و هیچ کێشەی نییە ئیتر بەبێ ئەوەی باسی وردەکاری 

دروست  ی و بەرچاولێڵییەکی زۆری الی خەڵکیئەمەیش ئاڵۆزفەتواکەو مەرجەکانی بکەن. 
 .کردبوو

کە داوای هەڵوێستی بەندەیان ی دۆستان پاش فشارێكی زۆر بەناچاری و بۆیە بەندە و
لەسەر ئەو بابەتە   ( خولەکیم٤٥ی )بەرنامەیەك، دەکرد لەسەر پڕۆژەکە و فەتوای لیژنەکە

 (Qnet)باڵو کردەوە و تێیدا بەڕوونی قسەم لەسەر حەرامی کاری کۆمپانیای   وکردتۆمار 
 گشت بەڵگەکانم لەو بارەیەوە خستە ڕوو.کردو 

 تایبەت بەبڕیارەکەی لیژنەی بااڵی فەتوایش لەوێدا دەڵێم:  
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)من نەهاتووم بەرپەرچی فەتواكەی یەكێتی زانایان بدەمەوە، من تەنها ڕون كردنەوەم  
( Qnet( دەڵێن دروستە كار لەگەڵ كۆمپانیای )2٠/٩/2٠1٧تواكە: ئەوان لە )ەهەیە لەسەر ف

ا هۆڵدین( دەڵێت: گ( لەسەر كۆمپانیای )مێ2٧/1/2٠1٥هەیە لە ) لیژنەکەت، بەاڵم فەتوایەكی بكرێ
چونكە هەمان  حەرامە؛و هۆڵدین( دروست نییە  گامامەڵە كردن لەگەڵ كۆمپانیای )مێ

سیستەمی )كیۆنێت(ی بەكارهێناوە، ئەوان ڕاستە چەند مەرجێكیان داناوە بۆ )كیۆنێت(، بەاڵم 
ڵدین( ۆا هگتواكەیان لەسەر )مێەا هۆڵدین( بە نادروست دەزانن، من دەقی فگێبە بێ مەرج )م

، بۆ ؟چییە لیژنەی بااڵتواكەی ەهەیەو بەڵگەی ف اناوازییەكییدەخوێنمەوە و بزانم چی ج
( دروستە، ئەمە دەقی Qnetئێستا بۆ دەڵێن ) و ا هۆڵدین( دروست نییەگوتیان )مێ

و فرۆشتنانەی شەرعییەوە بەشداری كردن لەم جۆرە كڕینتواكەیانە: ) بۆیە لەڕوی ەف
و كۆمپانیاكە لە ژێر هەر ناوێكدا بێت، ئەوا لیژنەی بااڵی فەتوای هەرێمی كوردستان بە حەرام

و ڕێگەی پێنادرێت، چونكە  ئەم جۆرە كڕین فرۆشتنانە، جۆرێك لە ناشەرعی دەزانێت
و خەڵەتاندن اڵی یەكتر بە نابەجێیی وو غەرەری تێدایە وجۆرێكە لە خواردنی مفریودان

زیان بە ئابوری واڵت دەگەیەنێت ...لەبەر ئەو هۆیانەی  و فێڵی تێدایەوجۆرێك لە قومار
وە ئاماژەیان پێدراوە لیژنەی بااڵی فتوای هەرێمی كوردستان بەشداریكردن لەم جۆرە ەلەسەر
لیژنەی بااڵی هەرێمی كوردستان  كۆمپانیاكان لە ژێر هەر ناوێكدا بێت ئەوا یشتنهفرۆ و كڕین

یانی هەرێمی كوردستان لەم جۆرە ڕێگەی پێنادرێت، پێویستە هاواڵتو  بە ناشەرعی دەزانێت
 ور بكەونەوە(.وین فرۆشتنانە دڕك

و تكام وایە لەو بەڕێزانەی )یەكێتی زانایانی ئاینی كوردستان( و مامۆستایانی قەدر گران
تر لێكۆڵینەوە بكەن لەسەر ئەو كاری كۆمپانیاكە، ورد ون بكەن بۆوبەنرخ وردتر بەدواداچ

 ،كەسانەی كە ئێستا سكااڵیان كردوە لەسەر كۆمپانیاكە، وە ئەو كااڵیانەی كە ساغ كراوەتەوە
ئاشكرا نەكراوە، پێویستە ی ڕاستی كۆمپانیاكە الی یەكێتی زانایان وئێمە پێمان وایە ڕو

 تواكە بكرێت(.ەخوێندنەوە بۆ فو جارێكی دیكەش نی زیاتر بكرێتوچوبەدوادا
ماوەیەك  پاش وبەڵگەكانم خستە خزمەتی لیژنەی فەتوا دواتریش من دەقی بەرنامە و

( بڕیاری حەرامی كاری 2٠/٨/2٠1٨لە ) بەڕێزەوە پێداچونەوەیان بۆ بڕیارەكەیان كرد و
 یانە.ئەمەیش دەقی فەتواكە ( یان دەركرد وفەتوای پێشویان هەڵپەسارد وQnetكۆمپانیای )
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قاژەو لەالیک ڵس بوون و کەوتنە پەلەبەو فەتوایە زۆر قە (Qnet)دیار بوو هەڵسوڕاوانی 
گومانیان لەسەر لیژنەکە دروست دەکرد کە خەڵکانی نەشارەزاو ناپسپۆڕن و لە بابەتەکە 
تێنەگەیشتون، لەالیەکی تر گومانیان لەسەر خودی فەتواکە دروست دەکرد کە لیژنەکە 

حەرامە بەڵکو فەتوای پێشووی هەڵپەساردووە و بەڵێنی  (Qnet)نەیگوتوە کاری 
ی کردووە بۆ کاری کۆمپانیا، لە الیەکی تریشەوە پەیوەندییان کردبوو بەدواداچوونی زیاتر

 بەلیژنەی فەتواوە و تکای ئەوەیان کردبوو کە جارێکی تر بەفەتواکەیاندا بچنەوە.
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پاش لێکۆڵینەوەو پێداچوونەوەی زیاتر بەکاری کۆمپانیای ناوبراو لیژنەکە جارێکی تر و  
( زۆر بەڕوونی فەتوای 3٠/٤/2٠1٩و بەدیاریکراوی لە )( مانگ لەفەتوای پێشووی ٨پاش نزیکەی )

 و هاوشێوەکانی دەرکرد کە ئەمە دەقەکەیەتی: (Qnet)حەرامی کاری کۆمپانیای 
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 تەوەری حەوتەم

 مەرجەكانی دروستی مامەڵە كردن لەگەڵ کۆمپانیاکانی

 (Network Marketing) 

الیەک ئەوە بزانن کە زۆرێک لە کۆتا تەوەری ئەم توێژینەوەیەدا پێم خۆشە هەموو 
لەبابەتەکانی حەرام و حەاڵڵ پەیوەستن بە کۆمەڵێک هۆکارەوە و هەر کات ئەو هۆکارانە 

 هات ئەو کات حوکمە شەرعییەکانیشیان گۆڕانکارییان بەسەردا دێت، گۆڕانکارییان بەسەردا
ت بە کاری بۆیە زۆرێک لەبابەتەکانی حەرام و حەاڵڵ ئەگەری گۆڕانکارییان هەیە، سەبارە

و هاوشێوەکانیشی هەر بەهەمان شێوەیە و کارەکەیان لە ئێستادا و بەو  (Qnet)کۆمپانیای 
سیستەمەی کاری پێدەکەن حەرامە و حەرامییەکەیشی هۆکاری خۆی هەیە و هەرکات ئەو 
 هۆکارانە البران یان گۆڕانکارییان بەسەردا هات ئەو کات حوکمی کارەکەی ئەوانیش دەگۆڕێت.

لێرەدا کۆمەڵێک مەرج باسدەکەم کە ئەگەر کۆمپانیاکانی بازاڕگەری تۆڕبەندی  بۆیە من
پێوەی پابەندبن ئەو کات کارەکەیان حەاڵڵ دەبێت و هیچ گرفتێکی شەرعییان نامێنێت، 

 ن لە:یمەرجەکانیش بریتی
كۆمپانیا كڕینی كااڵ یان پێدانی بڕێك پارە نەكاتە مەرجی بەشداربوون لەسەر ئەو  -1

دەیانەوێت بەشداری لەساغكردنەوەی كااڵكانی كۆمپانیادا بكەن، بۆیە دەبێت كڕینی  كەسانەی
ومەندانە بێت، خۆ ئەگەر كااڵ نەبوو نابێت مەرجی پێدانی پارە هەبێت وكااڵكان ئارەز

 لەبەرامبەر مافی بەشداربوون لەساغكردنەوەی كااڵكان.
 ت.نرخی كااڵكان هاوشێوەی نرخی بازاڕ بێت وگرانتر نەبێ -2
ونەی عارەق یان گۆشتی ونم ان تێدا نەبێت لەیشەرعیو و ناكااڵكان شتی قەدەغەكرا -3
 بەراز.

ازبن بۆ بەشداریكردن رخودی كااڵكان ئامانج بن لەكاتی كڕینیاندا نەك تەنها ئام -٤
 لەسیستەمەكەدا.

لەكاتی كڕینی كااڵكان هەموو ڕێكارە شەرعییەكانی مامەڵە كردن بەو جۆرە  -٥
بوون دەبێت لەكاتی ە ئەگەر كااڵكان ئاڵتون یان زیو ەوە ڕەچاو بكرێت، بۆ نموونكااڵیان

 گرێبەستەكەدا كااڵ ونرخەكەی ئامادەبن.
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كوالیتی كااڵكان بەو شێوەیە بێت كەباس دەكرێت وهیچ درۆ وفێڵ وپیاهەڵدانێكی   -6
 نادروست لەساغكردنەوەی كااڵكاندا نەبێت.

 ماندوبوونێكی لەپێناو بانگەشەكردن و هەوڵ وبەشداربوو لەبەرامبەر هەر  -٧
نی سیستەمی وكرێكەی وابەستەی دروستبو ساغكردنەوەی كااڵكان پارەی خۆی وەربگرێت و

ئەو جۆرە فێڵ وتەڵەكانە نەكرێت، بۆ ئەوەی ڕەنجەكەی  یەكسانی باڵەكانی و چەپ و ڕاست و
پەیوەندی بەخودی  ە ووابەستەی شتێك نەكرێت كەلەتوانای ئەودا نیی بەفیڕۆ نەڕوات و

 كاری ئەمەوە نییە.
بەڵێنی داهاتی وەهمی وقازانجی نادروست بەبەشداربوو نەدرێت، چونكە دەچێتە  -٨

 هەڵخەڵەتاندن ومامەڵەكە حەرام دەكات. خانەی درۆ و
 بەشداربوو تەنها بەرامبەر كار وڕەنجی خۆی پارە وەربگرێت نەك لەبری ڕەنج و -٩

نەشیانناسێت، چونكە ئەوە بەشێكە  ڕەنگە ئەم هەر نەیبینیبن و ماندوبونی خەڵكانی تر كە
 لەخواردنی ماڵی خەڵكی بەناحەق.

 هەموو گرەنتییەكی یاساییان هەبێت و ناسراو بن و كۆمپانیاكان دیار ودەبێت   -1٠
 هەر كێشەیەك سكااڵی یاساییان لەسەر تۆمار بكات وبوونی بەشداربوو بتوانێت لەكاتی 

 ۆ بگەڕێتەوە.مافەكانی خۆی ب
كاری تێدا  پێكراوەكانی ئەو شوێنانە بن كەراكاری كۆمپانیا لەچوارچێوەی یاسا ك -11
 زیان بەئابووری نیشتیمانی نەگەیەنێت. دەكەن و

 م( پابەند بوو بەكۆی ئەNetwork Marketing)یایەك لەكۆمپانیاكانی هەر كۆمپان
مەرجانەوە ئەوە كارەكەی دروستەو كێشەی نییە بەپێچەوانیشەوە هەر مەرجێك لەو 

 مەرجانەی تێدا نەبێت كارەكەی حەرامە ودروست نییە مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت.
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 :باسی سێیەم

 (Forexحوکمی مامەڵەکردن لە بازاڕی ) 

 (Margin)سیستەمی پەراوێزی بازرگانی   وکارکردن بە

 

 .پێشەکی 

 .تەوەری یەكەم: پێناسەکان 

 .تەوەری دووەم: هەنگاوەکان و الیەنەکانی گرێبەستەکە 

 .تەوەری سێیەم: پێکهاتەی مامەڵەکە 

 .تەوەری چوارەم: رسووشتی شەرعی مامەڵەکە 

 ( تەوەری پێنجەم: حوكمی شەرعیی کارکردن لەForex )

 دا. (Margin)وبازرگانی 
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 پێشەکی:

کە تایبەتە بە کانی دونیا زەبەالحەبازاڕە یەكێكە لە هەرە  (:Forexبازاڕی فۆڕێکس )
 ئاڵوگۆڕکردنی دراوی بیانی.

( Foreign Exchange)هەردوو وشەی  كورتكراوەییش ( Forexوشەی )خودی 
ڕی ئاڵوگۆڕکردنی دراوی بیانی دێت و لەم بازاڕەدا بازرگانی بەگرنگترین و کە بە واتای بازا

و  (USD) دۆالری ئەمریکیاوە دەکرێت لە نموونەی: بنەڕەتی ترین دراوەکانی دونی
یەنی  و (CHF) فرەنکی فەرەنسیو  (GBP) جونەیهی ئستەرلینی و (EUR) یۆرۆ 
ری وچەندین دراوی ت (CAD) کەندیدۆالری  و (AUD) دۆالری ئوسترالی و (JPY) یابانی
  خی کااڵکان.و نرگرنگی و کاریگەرییان لەسەر بازاڕبەپێی  دونیا

 Over)ئەوەیە کەشوێنێکی دیاریکراوی نییە  ئەم بازاڕە یەکێک لەتایبەتمەندییەکانی
the counter) ( ٥لەڕێی تۆڕەکانی پەیوەندییەوە مامەڵەی تێدا دەکرێت ولەهەفتەیەکدا ) و
بڕی ئەو بازرگانییەی کە  وکراوەیە  ( کاژێر لە دوو شەممەوە تا هەینی2٤ڕۆژ و بۆماوەی )

و هەر دەکرێت مەزەندە  تریلیۆن دۆالر (٥) بازاڕەدا لەشەو و ڕۆژێکدا ئەنجام دەدرێت بەلەم 
ی بۆرسە لەڕێدەتوانێت و لەهەرکوێ بێت و بەهەر بڕە پارەیەک بێت کەس بیەوێت 
 .بازرگانی تێدا ئەنجام بدات کاریجیهانییەکانەوە 

و ڕۆژ لەجیهاندا لە  کردنی ڕۆژانە لەم بازاڕەدا بەپێی سروشتی شەوسەرەتای مامەڵە
نیوزلەنداو ئوستورالیاوە دەست پێ دەکات و پاشان ئاسیا و ئەوروپا و دواتر بە واڵتە 

 یەکگرتووەکانی ئەمریکا کۆتایی دێت.
سروشتی مامەڵەکردن لەم بازاڕەدا وایە کە هەمیشە بازرگانی بە دوو دراوەوە دەکرێت 

بۆ داهاتووی دراوەکان و بەرزو نزم کردنی  كانیەسێک دراوێکی هەیە و بەپێی پێشبینیهواتا ک
یان دراوێکی تری پێ دەکڕێت، بۆ نموونە کەسێک دۆالری ئەمریکی هەیە و پێشبینی نرخەکان

دەکات کە بانکی ناوەندی ئەوروپی نرخی سوو بەرز بکاتەوە بەمەیش نرخی یۆرۆ لەداهاتوودا 
و بەپێچەوانەوە. خۆ ئەگەریش بەرامبەر دۆالر بەرز بێتەوە بۆیە دەچێت یۆرۆی پێ دەکڕێت 

  پێشبینییەکە وا دەرنەچو و نرخی سوو دابەزی ئەو کات کەسی بەشداربوو زیان دەکات.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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و هۆکارێکی سەرەکییە  ئەنجام دەدرێت ڕێی ئەم بازاڕەوەکە لە دیارترینی ئەو مامەاڵنەی
نە بە پەراوێز بازرگانی کردن و کڕین و فرۆشت بۆ زیادکردنی ڕێژەی بەشداربووانی بازاڕەکە،

(Margin) .الرافعات المالية( کە بابەتی بنەڕەتی توێژینەوەکەی ئێمەیە( 
کاتێک ، دەگەڕێتەوەحەفتاكانی سەدەی ڕابردوو  بۆ ۆکەیەئەم بیرسەرەتای سەرهەڵدانی 

هەندێک لە واڵتانی خاوەن سەنگ و دراو و دارایی بەهێز بڕیاریاندا دەست لە پشتیوانی 
ێنن بۆ نرخی بازاڕ و پێوەرە دراوەکانیان هەڵبگرن و وازی لێبهی ڕاستەوخۆی نرخ

نرخی بەو هۆیەیشەوە  ،ئابوورییەکان لە سیستەمێکدا کە پێی دەگوترێت )تعويم العملة(
بەاڵم ئەم گۆڕانکارییانە  ،ددەكر نکەمیا بەسەردا دەهات و زیادو ندراوەکان بەردەوام گۆڕانکاریا

ن لەم بوارەدا بووبەڕێژەیەکی زۆر و بەرچاو نەبوون بەتایبەتی بۆ ئەو کەسانەی کە خوازیار
 .بووبازرگانی بکەن و داراییەکەی مامناوەندیان هە

لەو نێوەندەدا الیەنە پەیوەندیدارەکانی بواری بازرگانیکردن بە دراوەوە بیرۆکەی  
یان هێنایە ئاراوە تا تەماعی زیاتریان بخەنە بەردەم نهجۆرە کەسابەرزکردنەوەی هەبووی ئەو 

 و کڕیار و خوازیاری زیاتر بۆ بازاڕی دراو و بازرگانیکردن لەو بوارەدا پەیدا بکەن.
هەرچەندە ڕووکەشی بیرۆکەکە وایە کە خزمەت بەچینی هەژار و خاوەن دەسمایە 

تر خزمەتکردنی بەپێچەوانەوەیەو بۆ زیامامناوەندەکان دەکات بەاڵم لە ڕاستیدا بیرۆکەکە 
یەو لەسەر حیسابی ئەو وەبەرهێنە بچوکانە ویە زەبەالحەکانەکۆمپانیا خاوەن دەستما

 مامەڵەکان بە مایەپووچی ئەوان کۆتایی دێت.  دەرەنجام
خەڵکانێکی زۆری بە خۆیەوە سەرقاڵ لەکوردستان ئەم بازاڕ و جۆرە مامەڵەیە ماوەیەکە 

ام پرسیاری لەبارەوە دەکەن و سەرچاوەیەکی زانستی ئەوتۆیان بە زمانی کردووە و بەردەو
 وەاڵمی پرسیارەکانیان وەربگرنەوە،کوردی لەبەردەستدا نییە تا بۆی بگەڕێنەوە و لە ڕێیەوە 

 بۆیە پێم خۆش بوو تەوەرێکی توێژینەوەکەمان بۆ ئەم باسە تەرخان بکەین.
بینێتەوە کە کەلێنێک لە کتێبخانەی کوردی گرنگی لێکۆڵینەوە لەم باسە خۆی لەوەدا دە

ێزانەی کە خوازیارن پڕدەکاتەوە و بەرچاوڕوونی شەرعی و ئابووری دەداتە هەموو ئەو بەڕ
 م بازاڕو مامەڵەیە دەست بکەوێت یاخود بەشداری تێدا بکەن. هیارییان دەربارەی ئزان
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هەندەکانی ئەم باسە میتۆدی باسەکە میتۆدێکی شیکاری بەراوردکاری دەبێت لەنێوان ڕە
 و بنەماکانی ئابووری ئیسالمی و مامەڵە شەرعییەکاندا.

دا تەوەری یەكەمپێشەکییە و پێنج تەوەر پێک دێت، لە پەیکەری باسەکەیشمان لەم 
پێناسەی گرنگترینی ئەو زاراوانەم کردووە کە دەبنە بنەما بۆ تێگەیشتن لە خودی باسەکە 

رەیانەوە، پاشان و لە تەوەری دووەمدا باسم لە و گەاڵڵەکردنی بۆچوونی شەرعی لەبا
هەنگاوەکان و الیەنەکانی گرێبەستەکە وشێوازی بەشداریکردن لە مامەڵەکەدا کردووە و 

یشدا قسەم لەسەر پێکهاتەی مامەڵەکە کردووە کە چەند  ڕەهەند و چەمکی مێیەسلەتەوەری 
باسکردنی سرووشتی شەرعی شەرعی لەخۆ دەگرێت و تەوەری چوارەمیشم تایبەت کردووە بە 

مامەڵەکە و لەگەڵ کام لەچەمکە شەرعییەکان زیاتر یەک دەکاتەوە و لە کۆتایی و تەوەری 
 پێنجەمیشدا وردەکاری حوکمی شەرعی مامەڵەکەم ڕوونکردۆتەوە.

 
 :تەوەری یەكەم

 پێناسەکان 

 
کارکردن بەر لەوەی بچینە سەر ناوەڕۆکی بابەتەکەمان سەرەتا پێویستە ئەوە بڵێین کە 

بازاڕی ئاڵوگۆڕکردنی دراوەکان هیچ گرفتێکی شەرعی نییە بەمەرجێک  ولەخودی بۆرسە
مامەڵەکان بەپێی ئەو پێودانگە شەرعییانە بن کە لە ئابووری ئیسالمییدا باس کراوە 
وڕێوشوێنی بۆ دانراوە، بەتایبەتی لەکاتی مامەڵە کردن بەدراوەوە یان بەهەر شتێکەوە کە 

 یە.حوکمی دراوی هە
ئێستایش و لەدەستپێکی باسەکەماندا پێناسەی گرنگترین ئەو زاراوانە دەکەین کە 

کەو وتوێژینەوەکەی ئێمە و ڕەنگە کەمێک ئاڵۆز بن و خوێنەر ەبنەمای سەرەکین بۆ خودی کار
 بەئاسانی لێیان تێنەگات لەوانە:

بریتییە لە گرێبەستێکی ناچارکار : (Margin)  )الشراء بالهامش(کڕین بەپەراوێز  -1
کەسی بەشداربوو )کڕیار( تێیدا وداراییەکاندا  مامەڵەلەبواری ئاڵوگۆڕکردنی دراو و)عقد إذعان( 
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کۆمپانیایەکی  پارەکە بڕێکی زۆر کەمی پارەی گرێبەستەکە دابین دەکات و بەشی هەرەزۆری
ی دەکات بەمەرجێک کۆی لەڕێی خۆیەوە یان دامەزراوەیەکی داراییەوە دابیننێوەندگیر 

بەستەکە بەبارمتە الی خۆی بمێنێتەوە و خۆی سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی مامەڵەکان بکات گرێ
و مافی ئەوەی هەبێت هەرکات مەترسی لەسەر پارەکانی دروست بوو تاک الیەنە و بێ 

 بفرۆشێت و مامەڵەکە کۆتایی پێ بهێنێت.ەکە بۆ بۆچوونی کەسی بەشداربوو دراو گەڕانەوە
نەوەی بەرز كرد اوات :(leverage) )الرافعة المالية(رزکردنەوەی هەبووی دارایی بە -2

ەگەر ئواتا  قاتی خۆی و زیاتریش،( ٥٠٠ – ٤٠٠( تا )1لە ) دارایی کەسی بەشداربووهەبووی 
انەوە نێوەندگیرەکنیا ی هەبێت ئەوا دەتوانێت لەڕێی کۆمپا 1٠٠$)کەسی بەشداربوو تەنها )

رچەندە هە وباقی پارەکە کۆمپانیا دابینی دەکات، ٥٠٠٠٠$)بدات بە بڕی )گرێبەستێک ئەنجام 
مامەڵە  (1٠٠-1)( ەوە لە ئەمریکا یاسایەک دەرچووە ڕێگە نادات بە زیاتر لە 2٠٠٤لە ساڵی )

 .ێکردپبەاڵم لەبازاڕەکاندا تا ئێستا مامەڵە بەو ڕێژانەوە دەکرێت کەئاماژەمان ، بکرێت
و فرۆشتنی دراوەکان ن لە جیاوازی نێوان نرخی کڕیبریتییە : (Spread)سپرید  -3

لەیەک کاتدا کە لە شێوەی چەند خاڵێکدا دیاری دەکرێت، واتا کاتێک بەشداربوو دەیەوێت 
لەو نرخەی کەدەیەوێت  لەنرخی بازاڕ یان دراوێک بکڕێت دەبێت بەنرخێکی گرانتر بیکڕێت

ەکییانەی کە کۆمپانیا پێی بفرۆشێت، ئەمەیش یەکێکە لەو سوودە سەرەتایی و سەر
نێوەندگیرەکان لەدەرەنجامی مامەڵەکان لەبەشداربووەکانەوە دەستیان دەکەوێت، ئەو 
جیاوازییەی نێوان نرخی کڕین و فرۆشتنیش لە دراوێک بۆ دراوێک دەگۆڕێت بەپێی گرنگی 

 .(3٧)ڕوان دەکرێتدراوەکە و ڕێژەی کڕیارانی و ئەو قازانجەی لێی چاوە
کاتێک مامەڵەکەی بەشداربوو  :(Margin Call) (نداء الهامش) کردنەوەبانگەوازی ئاگادار

دەکەوێتە زیانەوە بەشێوەیەک کە خەریکە هەبووی ڕاستەقینەی بەشداربوو بەتەواوی 
بگرێتەوە، کۆمپانیا لەترسی ئەوەی کەنەبا زیانەکان سەربکێشێت بۆ پارەکانی ئەمیش و 

دەکات کەسی بەشداربوو  ئاڕاستەی ەککردنەوەیاگاداربەخاتری پاراستنی پارەکانی خۆی ئ

                                                           
لسحيباني، آليات نقل الملكية محمد بن إبراهيم ا. ٥( للمجمع الفقهي، ص1٨المتاجرة بالهامش، رابطة العالم اإلسالمي، الدورة )د. شوقي أحمد دنيا، بحث بعنوان  - 3٧

 ٤ص ،ه1٤2٤ة المكرمة، في األسواق المالية، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثاني لالقتصاد اإلسالمي بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة أم القرى، مك
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ەوەی کە مامەڵەکەی لە زیاندایە و لەقۆناغێکی مەترسیداردایە، لەم حاڵەتەیشدا پێویستە ب
ت، یانیش پارەی بخاکەسی بەشداربوو یان دراوەکان بفرۆشێت بە زەرەر و ئەکاونتەکەی دا

کام لەوانەی نەکرد ئەوە کەی  لەالی کۆمپانیا، خۆ ئەگەر هیچ هەبووەکەیزیاتر بخاتە سەر 
ڕێژەی زیانەکە گەیشتە ئەوەی هەموو پارەی بەشداربوو بگرێتەوە کۆمپانیا خۆی تاک الیەنە 

 دەفرۆشێتەوە و ئەکاونتەکەی دادەخات.کە پارە
 

 :تەوەری دووەم

 هەنگاوەکان و الیەنەکانی گرێبەستەکە 

 

بەم شێوەیەی الی سرووشتی ئەم مامەڵەیە وایە کە بەچەند هەنگاوێک دەست پێدەکات 
 خوارەوە:
لە ڕێی بازاڕی هەیە پارەیەکی ئەوتۆی بەدەستەوە نییە و خوازیارە كەسێك سەرەتا  -1

بەزیاتر لەو بڕە پارەیەی خۆی بازرگانی بکات تا لەماوەیەکی کەمدا قازانجێکی فۆرێکسەوە 
 )$٥٠٠٠٠بایی )بە ( ی هەیە و خوازیارە $1٠٠بۆ نموونە کەسەکە تەنها ) زۆر بەدەست بێنێت،
هەر بۆیە لەزمانی عەرەبیدا بەم مامەڵەیە دەوترێت )المتاجرة  ت.ابک مامەڵە بە دراوەوە

 .بالهامش( چونکە بەشداربوو پەراوێزێکی کەمی نرخی ڕاستەقینەی مامەڵەکە دەدات
 یەکەیان( دا کار دەکەن و هەر Forexکۆمەڵێک کۆمپانیای دارایی هەن کە لە ) -2

ئامادەن ئەو  وی تایبەت بەخۆیان هەیە(Platform)لەسەر ئەنتەرنێت مەنەسە یان 
( هێندەی پارەی ڕاستەقینەی ٥٠٠٪خواستەی بەشداربوو جێبەجێ بکەن و بە پێنج سەد )

 وبکڕێت؛  دراو)الرصيد الحقيقي( خۆی هەبووەکەی بەرز بکەنەوەو مافی ئەوەی پێ دەدەن 
ئەو بڕە پارەیەش کۆمپانیا خۆی دابینی دەکات یاخود بەسوو لە بانکێکی وەردەگرێت هەر 

 بۆیە لەزمانی عەرەبیدا بەم جۆرە مامەڵەیە دەگوترێت )الرافعات المالية(.
کەسی بەشداربوو لەڕێی ئەنتەرنێتەوە پەیوەندی بەیەکێک لەو کۆمپانیایانەوە  -3

کێک لە بانکەکانەوە ئەو بڕە پارەیە دەخاتە سەر حسابی دەکات و پاشان دەچێت لەڕێی یە
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کۆمپانیا و لەبەرامبەردا کۆمپانیا الی خۆی ژمارەیەکی حسابی بەو بڕە پارەیە بۆ دەکاتەوە 
و ناوی تێپەڕ و ژمارەی نهێنی حسابەکەی پێدەدات و لەو ڕێیەوە کەسی بەشداربوو چاودێری 

 پێوە ئەنجام دەدات.نرخی دراوەکان دەکات و کڕین و فرۆشتنییان 
بەپێی ئەو گرێبەستەی نێوان کۆمپانیا و کەسی بەشداربوو کۆمپانیا هیچ  -٤

بوو ئەوە  پەیوەندییەکی بە زیان و قازانجی مامەڵەکەوە نییە و ئەگەر مامەڵەکە لە قازانجدا
وو بکێشەی نییە و بەشداربوو کەی خۆی ویستی دراوەکانی دەفرۆشێت، ئەگەریش لە زیاندا 

 سەرەتا کۆمپانیا مەرجی ئەوە لەسەر بەشداربوو دادەنێت کە هەر کات نرخی ئەوە هەر
 یەنەتاک البەڕێژەی پارەی کەسی بەشداربوو دابەزی ئەو کات کۆمپانیا بۆی هەیە  دراوەکە

 ۆشێت بەبێ گەڕانەوە بۆ ڕەزامەندی بەشداربوو. بیفر
 لەسەر شاشە دەکرێت بەناویگرێبەستەکە پاش تەواوبوونی مامەڵەکە  -٥

کەشە و بەشداربووەوە و وا وێنا دەکرێت کە ئەو خاوەندارێتی دەکات بەاڵم ئەمە تەنها ڕوو
ەی کۆمپانیا نێوەندگیرەکەیە و لەبری ئەو بڕە پارە زۆر دراوەکانخاوەنی ڕاستەقینەی 

انجدا ێتەوەو تامامەڵەکە لەقازڵێهبەبارمتە الی خۆی دە کۆی پارەی گرێبەستەکەکەداوێتی 
تی بەاڵم لەکا ،دەدات دراوەکانیخۆی بڕیار لە مانەوە یان فرۆشتنەوەی بێت بەشداربوو 

کۆمپانیا  دابەزینی نرخەکەیدا بەشداربوو تا ڕێژەی پارەکەی خۆی خاوەن بڕیارە و لەوە زیاتر
 خۆی بڕیار دەدات.

بدات ( $3٥بەشداربوو دەبێت بڕی ) دراوەکانلەبەرامبەر هەر مامەڵە پێوەکردنێکی  -6
 .(3٨)ڕەچاوکردنی ئەوەی کە ئایا زیان یاخود قازانجی کردوە بەبێبەکۆمپانیا 

الیەنێکی تر هەیە لە پڕۆسەکەدا کە ئەو نرخی دراوەکان دیاری دەکات و هەبووە  -٧
داراییەکانی دەخاتە بازاڕەوە تا مامەڵەی پێوە بکرێت و زۆربەی کات ئەم الیەنە بانکە 

 .  (3٩)زەبەالحە جیهانییەکانن

                                                           
 .interest.htm-trading/content/rollover-http://www.mgforex.com/arb/forex بڕوانە: - 3٨

leverage-com/ar/marginhttp://www.forexyard. . 

سندات وتحليل االوراق المالية، د. محمد صالح جابر، االستثمار باألسهم وال .13٧، ص2٠٠6د منير إبراهيم هندي، األوراق المالية وأسواق المال، منشأة المعارف،  - 3٩

 .٥2- ٥1طاهر حيدر حردان، مبادئ االستثمار، ص .2٧٥مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، ص

http://www.mgforex.com/arb/forex-trading/content/rollover-interest.htm
http://www.forexyard.com/ar/margin-leverage
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 :تەوەری سێیەم

 پێکهاتەی مامەڵەکە 

 

ئەم سیستەمە سیستەمێکی ئاڵۆزە و لەیەک کاتدا چەند مامەڵەیەکی شەرعی لەخۆ 
 دەگرێت لەوانە:

کردن: سەرەتای بیرۆکەکە بەوە دەستپێدەکات کە کەسێک دەیەوێت لەبواری بازرگانی -1
  .بازرگانی بکاتو قەواڵە داراییەکان  پشكو دراو و ئاڵتون ڵوگۆڕکردنی ائ

کە کۆمپانیای نێوەندگیر دەیخاتە  (leverage)قەرز: بریتییە لەو بڕە پارەیەی  -2
 سەر هەبووی )رصيد( کەسی بەشداربوو. 

بریتییە لەو بڕە پارەیەی کە لە ڕێژەیەکی :  (رسوم التثبيت)باجی جێگیرکردن  -3
 سەدی قەرزەکە پێک دێت و دەبێت بەشداربوو ڕۆژانە بیداتە کۆمپانیای نێوەندگیر ئەگەر
ئەو ڕۆژە کۆتایی بە مامەڵەکە نەهێناو ئەکاونتەکەی سفر نەکردەوە، مەبەستی دانانی ئەم 
باجەیش فشار خستنە سەر بەشداربووەکانە تا بەزووی مامەڵەکانیان جێبەجێ بکەن 

 ی ئێوارە (٥) اتەکێریان پێدەدات کە دە( كاژ2٤) بۆیە مۆڵەتی ،وکۆمپانیا پارەکانی وەربگرێتەوە
بەشداربوو لەو ماوەیەدا ئەگەر خۆ  شترێنگبە كاتی ی شەو ( 11) وكا ئەمەری بەکاتی

ئەوە دەبێت ئەو بڕە پارەیە بداتە کۆمپانیا، نرخی ئەو بڕە  حسابەکەی سفر نەکردەوە
پارەیەیش لە کۆمپانیایەک بۆ کۆمپانیایەک و دراوێک بۆ دراوێکی تر دەگۆڕێت بەپێی نرخی 

 ئەو سووەی کە بانکی ناوەندی هەر واڵتێک لەسەر دراوە نێوخۆییەکەی دیاری دەکات.  
لەبەر ئەوەی کەپێیان گوتراوە ئەمە  ر چەندە هەندێک لەکۆمپانیاکان لە ئێستادا وهە

خۆیان لە سوویەکی ئاشکرایە و لەپێناو ئەوەی بەشداربووە موسوڵمانەکانیان لەدەست نەدەن 
ئەکاونتی بۆ داخستنی  جێبەجێکردنی ئەم مەرجە دەپارێزن و بەر لە ماوەی دیاریکراو

بۆ  انوە تا ماوەکەیدەکەنە انو جارێکی تر بۆیخۆیان ئەکاونتەکان دادەخەن بەشداربووەکان 
. یان هەندێک کەس و بەمەبەستی خۆ پاراستن لەو مەرجە هەوڵ دەدەن لەهەمان تازە بێتەوە

 ڕۆژدا حیسابەکەیان سفر بکەنەوە تا تووشی ئەو سووە نەبن.
 لەبەر دوو هۆکار: بەاڵم هیچ کام لەمانە بەس نین بۆ شەرعیبوونی مامەڵەکە
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حەرام دەکات ئەگەریش نەڕواتە بواری  بوونی خودی مەرجەکە گرێبەستەکە -أ
 جێبەجێکردنەوە.

نێوان ئەگەر کۆمپانیایش ئەو مەرجە لەسەر بەشداربوو ال بەرێت، ئەوا مەرجەکە لە -ب
 کۆمپانیا و ئەو الیەنەی پارەکە دەدات هەر دەمێنێت.

 ەرۆج وەئ كێستەبێگر رەه ەك ەیوەئ رەسەل انڕهاو ەیشكەبەزهەچوار م رەه یانیزانا
 ،ەوەتێوشەدەڵوه ێزرەدانام شەیكەستەبێگر ،ەرامەح یكردن ەیوەل ەجگ تێب داێت ەیرجانەم
 یقەد شەیمەوئ ،ەوەتێشەبوەڵه ەكەسوو یسزا یدانان یرجەم ەستیوێپ ەوەمەك یالەب انی

 . ەوەیەبار وەل ەانیكانەقس
. واتا: دانانی سوو (٤٠)(وإدخال الربا في العقد يفسد العقد كله: )نەڵێد كانیەفەنەح

 لەگەرێبەستدا هەموو گرێبەستەكە پوچەڵ دەكاتەوە وتێكی دەدات. 
 .(٤1)مالیكییەكانیش لەو بارەیەوە دەڵێن: )وكل بیع حرام ال یقر علی حال إن أدرك رد(

 .ەوەتێشەبوەڵه تێبەود تێنادر ێپ ەیگڕێ كەیەوێش چیهەب رامەح یكەڵەیەمام رەواتا: ه
. واتا: ئەو (٤2))وتعاطي العقود الفاسدة حرام في الربوي وغيره(: نەڵێد كانییەشافع 

گرێبەستانەی پوچ و وبەتاڵن بەهۆی بوونی سوو یان هەرشتێکی ترەوە ئەنجامدانیان حەرامە. 
. واتا: هەر گرێبەستێك (٤3)هەروەها دەڵین: )العقد إذا وقع فاسدا ال يصح بزوال ما وقع به فاسدا(

 بەالدانی ئەو مەرجەی كە بەتاڵی كردۆتەوە دروست نابێت.  بە خراپی ویەتاڵی دامەزرا،
حەنبەلییەكانیش دەڵێن: )ويحرم تعاطيهما عقدا فاسدا من بيع أو غيره )فال يملك( 

 نجامەئ كێستەبێگر ەرامواتا: حە .(٤٤)المبيع ونحوه )به( أي بالعقد الفاسد؛ ألن وجوده كعدمه(
 ینەخاو ەتێناب  ارڕیك تر و یكێرشتەه انی تێب شتنۆوفر نڕیك ەكەستەبێگر ،ڵەتاەب ەك نەبد
 كیە كەو ەستانەبێگر ەرۆج وەئ یبوونەبوون ون ەچونك ؛ڵەتاەب ەستەبێگر وەب ەكەشراوۆفر

                                                           
 .2٥٧، ص1٤٠6،1٩٨6، دار الكتب العلمية، بيروت، ٥الكاساني )عالء الدين أبو بكر بن مسعود(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج - ٤٠

 ، تحقيق: زكريا عميرات.33٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ص3مالك )مالك بن أنس(، المدونة الكبرى، ج - ٤1

طيب الشربيني، مغنى . الخ2٩1، ص1٩٨3، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط٤علي(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، جإبن حجر الهيتمي )أحمد بن محمد بن  - ٤2

 .٨٤، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ص٤المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، ج

 .٤٩3، ص1٩٩٤علمية، بيروت، ، دار الكتب ال1، ط6الماوردي، الحاوي الكبير في فقه الشافعي، ج - ٤3

 : محمد حسن محمد حسن.، تحقيق2٨٤، ص1٩٩٧، 1٤1٨، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط٥البهوتي )منصور بن يونس البهوتي(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج - ٤٤
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. ئەو شتانەی (٤٥)(المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين: )نەڵێد هاەروە. هیەوا
 یكتریە ۆب هەردوو الیەنی گرێبەستكەبەهۆی گرێبەستێكی پوچەوە وەرگیراون، پێویستە 

 .ەوەنێڕبگ
 یدیعەس بوەئەیەیە کە رموودەف ەوئ انداەیچوونۆب مەل شیانیزانا ەیگەڵبزەقترین 

 :بتمر برني فقال له النبي  )جاء بالل إلى النبي  :تەڵێود ەوەتێڕێگەد مانۆب یخدر
كان عندنا امر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي فقال  :من أين هذا{؟. قال بالل}

عند ذلك: }أوه أوه عين الربا عين الربا ال تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر  النبي 
 نا،ێه خودا  یرەمبەغێپ ۆب یرنەب یكیەخورما اللیواتا: ب. (٤6){ببيع آخر ثم اشتره

خراپمان  یكیە: خورمایگوت لالیبوو؟. ب ێكوەل تەمە: ئرمووەف ێیپخودا  یرەمبەغێپ
 ەیوەئ ۆب یەخورما مەمشت ل چوارەدا ب ەخورما خراپ وەمشتم ل شتەچووم ه بووەه
 ەكردو تیچ ۆەئ ۆە: ئرمووەف ێیپ خودا  یرەمبەغێبخوات، پ ێیل خودا  یرەمبەغێپ
 ت،ڕیبك یەورماخ مەل ستتیوو رەگەئ ت،ەیكەوان یشت ،ەسوو یخود ەسوو یخود ەوەئ

ی لەڕاڤەی ئەم وەوەن یمامیئ .ڕەبك یەخورما مەدواتر ئ ،ەشۆبفر تۆخ ەیخورماك
دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه وإذا رده استرد : )فەرموودەیەدا دەڵێت

پوچدا  یكەڵەیەمام ەل كێدراوڕك رەه ەیوەئ رەسەل ەیەگەڵب ەیەرموودەف مە. واتا: ئ(٤٧)الثمن(
 .ەوەتێریگەردەو ەیكەپار ەوەشیاەڕگ ەوك ،ەوەتێدرێڕبگ تێبەد

 و ڵیتاەب رەسەوئاشكران ل وونڕ ەیگەڵباسمان كرد ب ەیمانەئ مووەه زانەڕێب جا
 ،ەرت یكێتەباب ەوەنا ئ انی تێبدر ەكەسوو تریئ ت،ێدابێت یسوو ەك كەڵەیەمام رەه یپووچ

 داتەڕەبن ەل ەك ەكەڵەمام یكردن ۆب یرعەش یپاساو ەتێناب زیرگەه ەكەسوو یدانەن ۆیەب
 .یەداێت یسوو

                                                           
، تحقيق: ناصر ٤٧، ص٩1٤1،1٩٩٩، دار عالم الكتب، بيروت، ٧ط، 2إبن تيمية )أحمد بن عبد الحليم(، إقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ج - ٤٥

 عبد الكريم العقل.

 (.1٥٩٤، رقم الحديث )121٥،ص3مسلم، صحيح مسلم، ج - ٤6

، ٩213بيروت، ط   ، دار إحياء التراث العربي،11النووي )يحيي بن شرف النووي(، شرح النووي على صحيح مسلم )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(، ج - ٤٧

 .22ص
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ستدا ەشداری لەکۆمەڵێک گرێبەبەداخەوە لە ئێستادا زۆرێک لەموسوڵمانان دەچن ب
دەکەن کە بە ئاشکرا مەرجی سوو و سزای دواکەوتنی دانەوەی گوژمەکانی تێدایە و خۆیان 

هێڵن ئەو مەرجانە بەوە هەڵدەخەڵەتێنن کە ئەوان بەمەرجەکانی کۆمپانیاوە پابەند دەبن و نا
ئاگا لەوەی هەر خودی بوونی مەرجەکە گرێبەستەکە حەرام دەکات و  بێ ،بێنە دی

 بەڵگەکانیشمان لەو بارەیەوە خستە ڕوو. 
بریتییە لەو بڕە پارەیەی کە ڕێژەیەکی سەدییە لەنرخی کڕین یان فرۆشتنی دەاڵڵی:  -٤

ەی کەلەڕێگەیەوە كۆمپانیا نێوەندگیرکااڵکە و دەبێت بەشداربوو بیداتە ئەو 
 مامەڵەکانی جێبەجێ دەکات.

بریتییە لە پاراستن و هێشتنەوەی کۆی کااڵو گرێبەستەکە الی بارمتە )رهن(:  -٥
کۆمپانیای نێوەندگیر لە بارمتەی ئەو پارانەی کە کۆمپانیا خستویەتییە سەر 
ا هەبووی بەشداربوو؛ بۆیە ئەگەر بەشداربوو زیانی کرد لە مامەڵەکەدا ئەوە کۆمپانی

لە پارەکانی بەشداربوو خۆی بڕی زیانەکە دەردەکات و پاش ئەوەی شایستە 
داراییەکانی خۆی لێ دەردەکات ئەگەر شتێکی لێمایەوە بۆ بەشداربووی دەگێڕێتەوە 

تا شایستە داراییەکانی کۆمپانیا و کەسی بەشداربوو تەنها ناوەاوەندارێتی خهەر بۆیە 
 زۆر سنووردارە. نەگێڕێتەوە مافی خاوەندارێتی کااڵکەی
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 :تەوەری چوارەم

 رسووشتی شەرعی مامەڵەکە

 
ئەوەی گرنگە و خاڵی هەرە ئاڵۆزی مامەڵەکەیە سروشتی ئەو بڕە پارەیەیە کە کۆمپانیا یان  

بانک دەیخاتە سەر هەبووی بەشداربوو کە بەپێی پێوەرە شەرعییەکان لەیەکێک لەم گریمانانە 
 دەرناچێت:

ئەو پارەیەی کۆمپانیای نێوەندگیر دابینی دەکات لەسرووشتی  قەرز بێت: ڕاستە .1
قەرزدایە بەاڵم قەرزێکی شەرعی نییە و مەبەست لێی چاکەکاری و ڕەزامەندی خوای گەورە 

 نییە بەڵکو قەرزێکەو بەسوو دەدرێت ئەمیش بەهۆی ئەوەی کە:
بەاڵم  قەرزی چاکەکاری نابێت هیچ سوودێکی مادی بۆ خاوەن قەرزەکە بگەڕێتەوە،  -أ

لەم گرێبەستەدا کۆمپانیا لە بری ئەو قەرزەی دەیداتە بەشداربوو سوود وەردەگرێت ولەبری 
وەردەگرێت ئەوە جگە لەباجی جێگیرکردن و سوودی گۆڕینەوەی ( $3٥هەر گرێبەستێکدا )

 دراوەکان.
ئەگەر قەرزێکی چاکەکاری بووایە دەبو بەشداربوو ببێتە خاوەنی ڕاستەقینەی  -ب

مافی ڕاستەوخۆی بەکارهێنانی کااڵکەی هەبێت و مافی خاوەندارێتی سنووردار  کااڵکە و خۆی
 و ڕوکەش نەبێت.

ئەگەر قەرزی چاکەکاری بووایە نەدەبوو کۆمپانیای نێوەندگیر مافی فرۆشتنی  -ت
 کااڵکەی پێ بدرێت بەبێ گەڕانەوە بۆ ڕای بەشداربوو کە بەناو خاوەنی ڕاستەقینەی کااڵکەیە.

 مامەڵەیە )مضاربة( یش نییە چونکە: )مضاربة( بێت: ئەم .2
سرووشتی )مضاربة( وایە کە یەکێک لەالیەنەکانی گرێبەستەکە کار دەکات و  -أ

الیەنەکەی تر پارە دەدات، بەاڵم لەم مامەڵەیەدا هەردوو الیەنی گرێبەستەکە پارە دەدەن و 
 هەردووکیشیان کار دەکەن.

کانی گرێبەستەکە لە )مضاربة( دا ئەگەر قازانجێک هەبوو ئەوە الیەنە -ب
پێکەوە بەڕێژەیەک کە لەسەری ڕێکەوتون دابەشی دەکەن، ئەگەریش زەرەریان کرد ئەوە 

یش ماندووبوونەکەی زەرەر دەکات، ەمایەکە زەرەری پارەکە دەکات و خاوەن کارەکتخاوەن دەس
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بەاڵم لەم گرێبەستەدا هەموو زەرەرەکە بەر خاوەن کارەکە دەکەوێت کەبڕێک پارەی کەمی 
 ە لە مامەڵەکەدا و خاوەن دەسمایەی ڕاستەقینە کە کۆمپانیایە هیچ زەرەرێک نادات.  هەی

چونکە لەگرێبەستی  ئەم گریمانەیەیش دیسان ڕاست نییە،هاوبەشی )شراكة( بێت:  .3
هاوبەشبووندا هەردوو الیەنی گرێبەستەکە لە قازانج و زەرەردا بەشدار دەبن بەو ڕێژەیەی 

ەم جۆرە گرێبەستەدا کۆمپانیا ڕێژەیەک پارەی دیاریکراو لەسەری ڕێکەوتوون، بەاڵم ل
 وەردەگرێت وهیچ پەیوەندی بەقازانج و زەرەری مامەڵەکەوە نییە.

بەخشین )هبة( بێت: ئەگەر گریمان ئەو پارەیەی کۆمپانیا دەیداتە کەسی بەشداربوو  .٤
ببێتە بەخشین بێت ئەمەیش ڕاست نییە؛ چونکە ئەگەر بەخشین بوایە دەبوو بەشداربوو 

خاوەنی ڕاستەقینەی بەخشراوەکە و بە ئارەزووی خۆی مامەڵەی پێوە بکات بەاڵم لەم 
گرێبەستەدا بەشداربوو نابێتە خاوەنی یەک سەنتی پارەی کۆمپانیا و وتەنها لەسنوورێکی 
زۆر بەرتەسکدا نەبێت مافی مامەڵە پێوەکردنیشی نییە و لەکاتی ڕوودانی هەر زیانێکدا 

لەگەڵ سروشتی بەخشین یەک  هیج کام لەمانەیشۆمپانیا بکاتەوە، دەبێت قەرەبووی ک
 ەوە.نكهنا

)رهن( بارمتە بێت: ئەم گریمانەیەیش دیسان هەڵەیە؛ چونکە لە بارمتەی شەرعییدا  .٥
نابێت بۆ بەرژەوەندی کااڵیەک لە بارمتەی قەرزەکەیدا وەردەگرێت بەاڵم  خاوەن پارە یەنیال

 كۆمپانیابەاڵم لەم گرێبەستەدا ، سوودێکی لێ ببینێتێنێت یان هیچ خۆی بەکاری به
دیسانەوە بە  کە ئەمەیش ێتبەچەندین شێوە و لەچەندین ڕووەوە سوود لەکااڵکان وەردەگر

 سوو ئەژمار دەکرێت.
 دا: )سلم(لە چونکە  ،)سلم( بێت: ئەم گریمانەیەیش دیسان ڕاست نییە .6
شتێکی تر کە حوکمی ئەوانی هەیە نابێت لە پارەدا یان لەئاڵتون و زیو یان لەهەر   -أ

کڕین و فرۆشتنی هەر  لەنموونەی کۆمپیالە و قەواڵەی دارایی وچەکی بانکیدا بکرێت، وە
دەست بێت و ئەمەیش بەهیچ شێوەیەک لە  دەستاوو دەبێت یەک لەوانە بەپارە دەبێت 

 فۆرێکسدا ڕوو نادات.
خاڵێکی تری جیاوازی نێوان ئەم مامەڵەیە و )سلم( ئەوەیە کە )مسلم فيه(  -ب

واتە شتە کڕدراوەکە هەتا وادەی ڕادەستکردنی نەیەت و ڕادەستی کڕیارەکە نەکرێت دروست 
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نییە مامەڵەی پێوە بکرێت، بەاڵم لە بازاڕی فۆرێکسدا شتە کڕدراوەکان چەندین جار دەستاو 
چونکە وەک پێشتریش گوتمان  حاڵەتی ڕادەستکردن ڕوودەدات،ەنیش دەست دەکەن و بەدەگم

ئامانجی هەموو کڕیارەکان سوود وەرگرتنە لە قازانجی بەرزو نزمکردنی دراوەکان نەک کڕینی 
خودی دراوەکان یان کااڵکان، هەر بۆیە ئەم مامەڵەیە )سلم( یش نییە و حوکمی )سلم( 

 وەرناگرێت.
 
 

 تەوەری پێنجەم

 دا (Margin)( و بازرگانی Forexرکردن لە )کاحوكمی شەرعیی  

 

وەک لەتەوەری پێشوودا ئاماژەمان پێدا ئەم مامەڵەیە لەگەڵ هیچ کام لە مامەڵە 
یش نەرێنین و هۆکارن بۆ یانهزشەرعییەکان یەک ناکاتەوە و جیاوازی هەیە، ئەو جیاوا

 حەرامی مامەڵەکە، لەگرنگترینی ئەو جیاوازیانەیش:
 :ێدایەتی سوو دوو جۆرمامەڵەیە بەو شێوەیەی باسمان کرد  ئەم -1
و بەقەرز بدەیت شتێك بە كەسێك  کە بریتییە لەوەیسووی زیادەی قەرز:   -أ

هەر مامەڵەیەک ئەو  ،یان هەر سوودێکی تری لەسەر دابنێیت زیادەلەبەرامبەردا مەرجی 
 مەرجەی تێدا بێت بە کۆی دەنگی زانایان حەرامە.

یخاتە سەر هەبووی بەشداربوو كۆمپانیا دەوە  (leverage) بەناوی یەیش کەپارە وئە
 لەسرووشتی قەرزدایە وکۆمپانیا لەسێ ڕووەوە قازانجی لێ دەکات:

کۆمپانیا مەرجی ئەوە لەسەر بەشداربوو دادەنێت کە دەبێت هەموو مامەڵە  -
داراییەکانی لەڕێگەی ئەوەوە بێت وئەویش بۆ هەر مامەڵەیەک ڕێژەیەک پارە 

 وەردەگرێت. 
بوون کەپێشتریش باسمان کرد هەر بەشداربوویەک جێگیر باجی)رسوم التثبيت(  -

 دەبێت بڕێک پارە بداتە کۆمپانیا.لەهەمان ڕۆژدا حیسابەکەی سفر نەکردەوە ئەوە 
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- (Spread)  جیاوازی نرخی دراوەکان لەکاتی کڕین و فرۆشتنداکە بریتییە لە. 
زانایانیش بەکۆی دەنگ پێیان وایە هەر مامەڵەیەک ئەم جۆرە سووەی تێدا بێت 

 حەرامە.

 ةأو منفع نیمن ع ةادیوكل ز: )دەربارەی ئەو جۆرە مامەاڵنە دەڵێت (إبن عبد البر)
زیادەیەک خاوەن  هەرواتا:  .(٤٨)(لكذ یربا ال خالف ف یالمستسلف فه یالمسلف عل هاطشتری

قەرزەکە بیکات بەمەرج بەسەر قەرزارەکەوە جا زیادەکە شتێکی بەرجەستەبوو بێت یان 
اتفق  وقد) دەڵێت:إبن تيميةيش  ئەوە بەکۆی دەنگ بەسوو ئەژمار دەکرێت. مەعنەوی بێت

واتا: زانایان  .(٤٩)(لك حراماذه كان ضقر یعل ةادیز طاشتر یمت رضأن المق یعلء العلما
کۆدەنگن لەسەر ئەوەی هەرکات خاون قەرز مەرجی وەرگرتنەوەی زیاد لەقەرزەکەی دانا ئەوە 

 .(٥٠)(خالف ریفهو حرام بغ دهیزیأن  هیف طشر ضوكل قریش دەڵێت: )إبن قدامةحەرامە. 
. (٥1)واتا: هەر قەرزێک مەرجی وەرگرتنەوەی زیادەی تیا دانرا ئەوە بەکۆی دەنگ حەرامە

إن كل زيادة أو فائدة على فیقهی ئیسالمییش لە بارەی ئەو جۆرە سووەوە  دەڵێت: ) کۆمکاری
الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على 

هەر زیادەیەک یان سوودێک  واتا: .(٥2)(منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعاالقرض 
ئەو قەرزە دابنرێت کەکاتی دانەوەی هاتووە و قەرزارەکە  بەرامبەر درێژکردنەوەی ماوەیلە

یان هەر لەسەرەتای گرێبەستەکەوە مەرجی زیادە دابنرێت هەردوو شێوەکە ناتوانێت بیداتەوە 
 سووە و لەشەرعدا حەرامە. 

ز خۆ ئەگەر بەشداربوو لە سنووری هەبووە داراییەکانی خۆیدا مامەڵە بکات و قەر
 ابێت.وەرنەگرێت لە کۆمپانیا نێوەندگیرەکان ئەو کات کێشەی ئەم جۆرە سووەی بۆ دروست ن

                                                           
 ي معوض.، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد عل٥16، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1، ط6إبن عبد البر)يوسف بن عبد الله(، اإلستذكار، ج - ٤٨

 .33٤،ص2٩إبن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - ٤٩

 .٤36، ص6إبن قدامة، المغني، ج - ٥٠

ن محمد بن عبد الواحد السيواسي، . كمال الدي3٩٥، ص٧، ج2م، ط1٩٨2الكاساني، بدائع الصنائع، بيروت، دار الكتاب العربي،  بۆ زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە بڕوانە: - ٥1

مد بن زكريا بن مح .٥٤6، ص٤، ج2ط ،ه13٩٨الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر،  .2٥1، ص٧، ج2شرح فتح القدير، بيروت، دار الفكر، ط

 .211، ص٤، ج1ط ،ه1٤٠٥. إبن قدامة، المغني، بيروت، دار الفكر، 32٧، ص1، ج1، طه1٤1٨د األنصاري، فتح الوهاب، بيروت، دار الكتب العلمية، أحم

 .(1٠/2( ) 1٠القرار رقم ) .٨13و ٧3٥، ص2، ج2مجلة المجمع، ع - ٥2
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یەکێک لەمەرجە  ەبوونی یەکێک لە دراوەکان )ربا النسيئة(:سووی ئامادەن -ب
ەوە سەرەکییەکانی دروستی ئاڵوگۆڕکردنی دراو یان کڕینی ئاڵتون و زیو لەڕوانگەی شەرع

ردندا، ئەم ئامادەبوون و دەستاودەستکردنی دراوەکانە یان ئاڵتون و زیوەکەیە لەکاتی مامەڵەک
چونکە  تایبەتە بە ئاڵوگۆڕکردنی دراو ڕوونادات؛لەبازاڕی فۆرێکسدا کە  مەرجەیش هیچ کات

وە وەکو پێشتریش گوتمان خودی مامەڵەکە و بڕی پارەکەی بەناوی کۆمپانیای نێوەندگیرە
و هیچ  تۆمار دەکرێت و کەسی بەشداربوو تەنها بەڕوکەش و لەپەراوێزدا خاوەندارێتی دەکات

کات، بەڵکو نەکان ڕادەستی بەشداربو بکات کۆمپانیا ئامادە نییە دراوە کڕدراوەکان یان ئاڵتو
 لەبارمتەی قەرزەکەیدا الی خۆی گل دەداتەوە.

متصارفین المن أهل العلم أن عنه  ظ)أجمع كل من نحفلەو بارەیەوە دەڵێت:  (إبن المنذر)
کەزانستیان لێوە  هەموو ئەو كەسانەیواتا: . (٥3)فاسد( صرفأن ال ضاتقابيقبل ان  اا افترقذإ

کۆدەنگن لەسەر ئەوەی لەکاتی ئاڵوگۆڕکردنی دراودا ئەگەر مامەڵەکاران جیابوونەوە فێربووین 
 .(٥٤)دروست نییەیان کەبەر لەوەی پارەکانییان وەربگرن مامەڵە

لە شەرعدا  یشئەمەخۆ دەگرێت ویش لەو مەرجقەرز لەیەک کاتدا مامەڵەیەئەم  -2
مەرجەی کااڵ و کەرەسە لەخۆت بەو  دەدەیتكەسێك  بەتۆ پارەیەك : بۆ نموونە دروست نییە

کۆمپانیا بە مەرجی ئەوە قەرز دەداتە  بکڕێت، ئەم قەرزو مەرجە دروست نییە، لێرەشدا
ی مبەر، پێغەهەموو مامەڵە داراییەکانی لەڕێگەی خۆیەوە بێت دەبێتکە بەشداربوو 

لە ڕاڤەی  ابطحە .کەقەرزو مەرج لەخۆ بگرێتنەهی کردووە لەمامەڵەیەک   یشخودا
واتا:  بزانە  .(٥٥): )واعلم أنه ال خالف في المنع من صريح بيع وسلف(فەرموودەیەدا دەڵێتئەو 

کۆمکاری  کە زانایان کۆدەنگن لەسەر ڕێگرتن لەهەر مامەڵەیەک کە قەرز و فرۆشتن کۆبکاتەوە.
أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن ش لەو بارەیەوە دەڵێت: )ییفیقهی ئیسالم

طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ) السمسرة (، وهو في معنى الجمع بين سلف 
                                                           

 .٤1، ص٤إبن قدامة، المغني، ج - ٥3

داغي، أحكام المتاجرة في  ، د. علي محيي الدين القره٤٥3، ص1بۆ زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە بڕوانە: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد السادس، ج - ٥٤

، والمعيار ٥جرة بالعمالت، صاألول المتا م، المعيار2٠٠٧-ه1٤2٨، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية، المعايير الشرعية ٧٨العمالت، بحث غير منشور، ص

 .3٠٥، ص1٨

 .2٧1، ص6الحطاب، مواهب الجليل، ج - ٥٥
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واتا: مەرج دانانی . (٥٧)((٥6): ) ال يحل سلف وبيع ...وبيع ، المنهي عنه شرعا في قول الرسول 
کۆمپانیای نێوەندگیر لەسەر بەشداربوو کە دەبێت لەڕێی خۆیەوە بازرگانی بکات، دەبێتە 
هۆکاری کۆکردنەوەی قەرز و ئاڵوگۆڕ لەیەک مامەڵەدا، ئەویش هەمان واتا و حوکمی 
کۆبونەوەی قەرز و فرۆشتنی هەیە کە لە شەریعەتدا ڕێگەی پێنەدراوە بەبەڵگەی ئەو 

)فرۆشتن و قەرز لەیەک مامەڵەدا دروست  :فەرموویەتی ەی کە پێغەمبەری خوا فەرموودەی
 نییە(.

بۆیە وەک لەخاڵی پێشوشدا باسمان کرد ئەگەر بەشداربوو لە سنووری هەبووە 
ست داراییەکانی خۆیدا مامەڵە بکات و قەرز وەرنەگرێت ئەو کات ئەم کێشەیەیشی بۆ درو

 نابێت.
 کۆمپانیای چونكە :ڕواڵەتین و لەواقیعدا بوونییان نییەتەنها  مامەاڵنەئەم  -3

ەڵە نێوەندگیر قەرزێک دەداتە بەشداربوو کەهەبووی ڕاستەقینەی نییە، بەشداربوویش مام
 ستەقینەی نییە و سنووری دەسەاڵتی دیاریکراوە،ائەم خاوەنی ڕبەشتێکەوە دەکات کە

واڵەتین ڕژمارەو شتی  وئەمانە تەنها ناو ، نییە هەر بوونیانکردنی کااڵکانیش  دەستاودەست
استییە ڕو سەرجەم بەشداربووان و کۆمپانیا نێوەندگیرەکان و دامەزراوە داراییەکانیش ئەو 

ە لە دەزانن کە ئامانجی کەسیان کڕینی دراو نییە بەڵکو بۆ بەشداربووان  سوود وەرگرتن
سووانەیە کەلەڕێی  جیاوازی نرخی دراوەکان و بۆ کۆمپانیاکانیش دەستخستنی ئەو

دەبێتە  وقەرزەکانیانەوە بەدەستیان دەگات، بۆیە لەم مامەاڵنەدا پارە لەئامراز دەردەچێت 
 ئامانج.
، بەشداربووان لەڕێی فۆرێکسەوە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکەنئەو كۆمپانیایانەی  -٤

نن لەوانە زۆرێکیان داهات و دەستمایەکانییان لە پرۆژەی حەرام و ڕێگەپێنەدراودا بەکاردەهێ
و و مامەڵەکردن بە قەواڵە داراییەکان و گرێبەستە رگانی بە ئارەق و گۆشتی بەرازو سبواری باز

هاوبەشی کردن و مامەڵەکردن و وەبەرهێنانیش لەگەڵ هەر داهاتوو پێشبینیکراوەکان و هتد. 

                                                           
 د بن عيسى(، سنن الترمذي،، تحقيق: سعيد محمد اللحام. الترمذي )محم2٩٨، دار الفكر، بيروت، ص3ج سنن أبي داود، أبو داود )سليمان بن االشعث السجستاني(، - ٥6

 ، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، وقال: حديث حسن صحيح.٥3٥العربي، بيروت، ص، دار إحياء التراث 3ج

 ،٤٥3، ص1مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد السادس، ج - ٥٧
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 نییە.دروست  و وەبەرهێنان بکات کۆمپانیایەک کە لەیەکێک لەو بوار و کەرتانەدا کار بکات
دەڵێت: )بازرگانیکردن لەو بارەیەوە ( 1٤1٥( ی ساڵی )1٤کۆمکاری فیقهی ئیسالمی لە خولی )

رگانییەکەییان حەرامە یان هەندێک لەمامەڵەکانی زلەگەڵ ئەو کۆمپانیایانەی کەبنەمای با
 .(٥٨)سووی تێدایە حەرامە و درووست نییە(

ئەو  نانیدانپێداپێی ئامارەکان و : بەو دەستبڕینفێڵ و قۆرخکاری  وخیانەت -٥
ی ئەو بەشداربووانەی لەم  (%٩٥لە )کۆمپانیاو دامەزراوە داراییانەی کە لەم بوارەدا کاردەکەن 

جۆرە بازاڕو پڕۆژانەدا دەیانەوێت وەبەرهێنان بکەن نەک هەر قازانج ناکەن بەڵکو 
ۆری ئەو کۆمپانیاو دەستمایەکانیشیان لەدەست دەدەن و مایەپووچ دەبن؛ چونکە زۆربەی ز

دامەزراوانە خاوەنی دەسمایەیەکی بێشومارن و دەتوانن بە ئاسانی یاری بەنرخی دراو وکااڵکان 
بکەن و کاریگەرییان لەسەر دروست بکەن، هەر بۆیە کاتێک دەزانن بەشداربووەکان ڕێژەیەکی 

ئەوان یەکسەر  زۆریان لەجۆرێکی دراو کڕیوە بەهیوای قازانج و بەرزبوونەوەی نرخی دراوەکە،
دێن  وڕێژەیەکی زۆر لەو دراوە دەخەنە بازاڕەوە و بەمەیش نرخی دراوەکە بەشێوەیەکی 

یەکسەر و و بەرچاو دێتە خوارەوە و زیانی بەشداربووەکان ئاستی ڕێگەپێدراو تێدەپەڕێنێت 
بەبێ ئاگای خۆیان دراوەکانیان بەزەرەر دەخرێتە بازاڕەوەو بەمەیش ئەوەندەی تر نرخی 

وەکە دادەبەزێت و ئەکاونتی بەشدابووەکان دادەخرێت و پارەکانییان تیا دەچێت، بەم درا
شێوەیەیش کۆمپانیاکان دەست بەسەر حسابی هەزارەها بەشداربوودا دەگرن و پارەکانیان بۆ 
خۆیان دەبەن و پاش ماوەیەکیش کە نرخی دراوەکە تەواو دادەبەزێت هەر ئەو کۆمپانیایانە 

ری لێدەکڕن و بەمەیش دیسانەوە نرخی دراوەکە یان  کااڵکە بەرز خۆیان ڕێژەیەکی زۆ
دەبێتەوە و جارێکی تر کۆمەڵێک بەدبەختی تر کە دەبینن نرخی ئەو دراوە لە هەڵکشاندایە 
دەچن دەیکڕن و دواتر ئەوانیش بەدەردی پێشیینەکانیان دەچن و بەم شێوەیەیش ئەم 

ووبارە دەبنەوە و هەر جارێک سەری کۆمەڵێک هەزارەها جار د وسیناریۆیانە دەیەها وسەدەها
دەخوات و هەمیشە قوربانییەکانیش لە چینی بەشداربوو و خاوەن دەستمایە کەمەکانن 

کااڵکان دروست بکەن و تاکە الیەنی براوەیش  و کەناتوانن کاریگەری لەسەر نرخی دراو

                                                           
 المصدر نفسه، - ٥٨
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اوە داراییانەن کەبەو نیا و دامەزرەکات و هەرگیز زیان ناکات ئەو کۆمپاکەهەمیشە قازانج د
 شێوەیە یاری بەنرخی دراو و کااڵو چارەنووسی بەشداربووەکانیان دەکەن.

ئابووریناسان دەڵێن مامەڵە کردن بەم سیستەمە هۆکاری سەرەکی لەو بارەیەوە 
داڕووخانی بۆرسەی نیۆیۆرک بوو ئەویش بەهۆی ئەوەی کە فەرمانێکی زۆر لەکۆمپیوتەری 

خستنە بازاڕی دۆالر لەکاتی ەاڵڵەکاندا داتاکرابوو بە ساغکردنەوە و ندگیر و دەکۆمپانیا نێو
بۆ ڕێژەیەکی دیاریکراو، پاش دابەزینی نرخەکان بۆ ئەو ڕێژەیە سەرجەم ئەو  نیدابەزی

پشکانە خرانە بازاڕەوە بەبێ ئەوەی کەس خواستی لەسەر کڕینی هەبێت ئەمەیش بوو بەهۆی 
     .داڕمانی بۆرسەکە

 ش لەهەر مامەڵەیەکدا هەبێت بەدڵنیاییەوە حەرامە.یو قۆرخکاری فێڵ و دەستبڕین
و زیانێکی زۆر بەداهات و سەروەتی نیشتیمانی ئەم جۆرە مامەڵە و بازرگانییە  -6

و  اتو پڕۆژەکان پەک دەخ ێتلەبازاڕەکاندا ناهێڵ پارە و ێتدەگەیەنگوزەرانی هاواڵتییان 
لە  ەکاندراو و اتژەی بێکاری زیاد دەکو ڕێ اتدەکژێرخانی ئابووری و ئاوەدانکردنەوە وێران 

و  تە ئامانجائامڕازێکەوە بۆ دەستەبەرکرنی پێداویستییەکان و بەگەڕخستنی تواناکان دەک
و کۆمەڵێک کۆمپانیای وەهمی دەستی بەسەردا دەگرن  خودی پارە دەبێتە چەقی وەبەرهێنان

 و تەحەکومی پێوە دەکەن.
ستی کۆمەڵێک دەوڵەت وکۆمپانیاو دامەزراوەی قۆرخکردنی پارە و قەتیسکردنی لەدە -٧

داراییدا: چونکە دراوی سەرەکی لەم بازاڕەدا کە دەبێتە پێوەر بۆ هەموو دراوەکانی تر دۆالری 
ئەمریکییە و هەر بەشداربوویەکیش بیەوێت پارەکانی بکێشێتەوە لەم بازارە دەبێت پارەکانی 

و ئەوجا ڕایبکێشێتەوە ئەم سیاسەتەیش بەهەر دراوێک بن بیانکاتەوە بە دۆالری ئەمریکی 
ڕوون ئاشکرایە کە تەنها خزمەت بە دراو و ئابووری واڵتێکی دیاریکراو دەکات لەسەر حیساب 

 و بەرژەوەندی واڵتانی تر. 
گرفت و مەترسی زۆریان ئەم جۆرە مامەاڵنە لەڕوی )شەرعیی، یاسایی، ئابورییە(ەوە هەر بۆیە 

 .لەو ڕێگەیەوە بازرگانی بکرێتییە هەیە و بەهیچ شێوەیەک دروست ن
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 کۆتایی

لە کۆتایی ئەم توێژینەوەیەدا گرنگترین دەرەنجامەکانی هەر سێ باسەکە  بەپێی  -1
ڕیزبەندییان دەخەینە ڕوو، لەژێر ڕۆشنایی دەرەنجامەکانیش قسە لەسەر 

 ڕاسپاردەکان دەکەین و سەرەتا لەدەرەنجامەکانەوە دەست پێدەکەین کە ئەمانەن:
بریتییە لەپیشەسازی چوارەمی دراوی (Crypto Currency): کریپتۆ کەرەنسی  -2

هیچ حاڵەتێکی فیزیکی و بەرجەستەبووی نییە  وجیهانی کە دراوێکی ژمارەیی تەشفیرکراوە 
و پشت بە سیستەمی  وەکانی ئینتەرنێتی دوو بەرهەم دەهێنرێتولەڕێی هێڵە پێشکەوتو 
(Blockchain.دەبەستێت ) 

کەمکردنەوەی ەکی سەرهەڵدانی ئەم جۆرە دراوانە دەگەڕێتەوە بۆ هۆکاری سەر -3
تێچووی حەواڵەو نێوەندگیری هەروەها خۆ قوتارکردن لە چاودێری یاسایی بۆ مامەڵە 

 داراییەکان.
پێیشم حەرام نیە بەڵکو  من بەهیچ شێوەیەک دژی سیستەمی دراوی ژمارەیی نیم و -٤

بەاڵم بەپێی پێودانگە شەرعی  ،مارەیی دەبێتپێم وایە داهاتوو بۆ دراوی ژ وەبەپێچەوانە
 .ویاساییەکان نەک بەرژەوەندی کۆمپانیا وەهمییەکان

سەر بەهیچی دەوڵەت یان دامەزراوەیەکی  ی لە ئێستادا بەردەستنئەم جۆرە دراوانە -٥
دەزگاکانی چاودێری دارایی  دوور لەچاوی یاسا و باوەڕپێکراو نین و دارایی خاوەن سەنگ و

بەهاکانیان زۆر بە  مەترسییەکی زۆریان لەسەرە و چاالکییەکانیان ئەنجام دەدەن و کارو
ئێستادا بەتوندی دژایەتی  تان لەاڵسەردا دێت، هەر بۆیە زۆرێک لەوان بەیخێرایی گۆڕانکاری

 لەقەڵەم دەدەن. غپێوەکردنیان بەیاسا دەکەن ومامەڵە
ەوە بەرهەم هێنراوە ی ئۆفشۆر( لەالیەن دوو کۆمپانیا2٠1٤( ساڵی )OneCoinدراوی ) -6

و لەبنەڕەتدا دراوێکی ئەلکترۆنییە بەاڵم لەئێستادا بەکاربەرانی و بەمەبەستی خۆدزینەوە 
لە چەند پرسێکی شەرعی و یاسایی وای وێنا دەکەن کە  تەنها کااڵیەکە و لەچەند پاکێجێکی 

 فێرکاری پێک دێت.
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مامەڵە پێوەکردنی هەموو لەکاتی  دراو بێت ئەو کات پێویستە OneCoin)ئەگەر) -٧
کۆمەڵێک  (OneCoin)ئەگەریش  .مامەڵەکردنی دراوی تێدا بێتشەرعییەکانی  مەرجە

پاکێجی فێرکاری بێت ئەوا لەو ڕووەیشەوە دیسان پێویستە کۆمەڵێک مەرجی شەرعی و 
یاسایی تێدابێت. کە لە ئێستادا و بەهەردوو گریمانەکە هیچ کام لە مەرجەکانی شەرعیبوونی 

 نییە. تێدا
( ئەم Network Marketing) ندیشهسەبارەت بە بابەتی بازاڕگەری تۆڕب -٨

ی بازرگانییەكان ی ویاسایی ویلەمێژە نێوەندە شەرع و ی تازەیەبابەتێكی كۆنبابەتەیش 
تا ئێستا وەك  بەداخەوە بەاڵم بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە و زۆر هەوڵی بنبڕکردنی دەدرێت

و بێ ئەرزشەکانی كۆمپانیا الواز دەستبڕین هەر ماوە و فیڵ و ئامڕازێكی دیاردەیەكی دزێو و
هێنانی داهاتی گەورە پەنای بۆ بەدەست و لەپێناو ساغ كردنەوەی كااڵكانیاندونیای بازرگانی 

 .دەبەن
ی لەم شێوەیە هاتوونەتە بوون و سەرجەمیان ( كۆمپانیا٧٠٠٠) تا ئێستا زیاتر لە -٩
 انی كێتڵەوەد چیهەب رەس یاندا وەن لەکارەکاناختەکاری پەیڕەو دەکس Ponzi)پالنی )

 یكییەرێچاود مووەهەدوورن ل و نین كراوێپەڕباو و نگەس نەخاو ییدارا یكەیەزراوەدام
 یی.دارا و ییاساشەرعی و ی

 نەناسراوی وبێایانە بریتین لە: )بەتمەندییەکانی ئەم جۆرە کۆمپانیگرنگترین تای  -1٠
، هەڵنان وفریودان بەكاری كەم وقازانجی زۆرکانی، كااڵ، سادەیی پرۆژەو ئەزموونی

ڵگە، بەئامانجگرتنی گشت چینەکانی کۆمه لەڕێی خەڵکانی ترەوە، دروستكردنی متمانە
 لە نرخ و کوالیتی کااڵکان(. هەڵخەڵەتاندن فێڵ و درۆ و، كاركردن بەتۆڕ، هەمەڕەنگی كااڵكان

نەک هەر لەگەڵ هیچ  (Network Marketingسیستەمی کاری کۆمپانیاکانی  ) -11
مامەڵەیەکی شەرعی یەک ناکاتەوە، بەڵکو چەندین سەرپێچی شەرعیشی تێدایە کە نەک 

ی بەهەردوو رۆخسووهەموویان بەڵکو هەر یەکەیان بەسن بۆ حەرامبوونی لەوانە: )
ە و نادیاری، خواردنی فەموجاز قومار وی، كارەواشەچ و ستەچاوب و ۆدر و ێڵفجۆرەکەیەوە، 

ی لەڕێی کوشتنی مانیشتیون ەییوەتەن یروئابو ەبگەیاندن  انیزی بە ناحەق، ماڵی خەڵک
 و یسازەشیپ و یزانست و یروئابو ەرتەكو پەکخستنی سەرجەم  ئەندامەکانی یتوانا وەوز
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(. هەر بۆیە زۆربەی زانا و کەسایەتی و كانەنێرهەبەو و یریشنبڕۆ و یربازەس ڵی و كشتوكا
یەک داوە کە فەتوای حەرامی کارکردنیان لەگەڵ هەر کۆمپانیارعییەکان لیژنە و نێوەندە شە

 بکات.کار  (Network Marketingبە سیستەمی )
( سەرەتا گرنگە ئەوە بزانین Margin( و بازرگانی )Forexسەبارەت بە بازاڕی ) -12

کە مامەڵە کردن و بازرگانی کردن لە ڕێی بۆرسەوە یاخود لەخودی بۆرسەدا هیچ گرفتێکی 
بەمەرجێک مامەڵەکان بەپێی ئەو پێودانگیە شەرعییانە بن کە لە ئابووری  شەرعی نییە

 ڕێ وشوێنی بۆ دانراوە. ئیسالمییدا باس کراوە و
کانی دونیا و یەکێک زەبەالحەبازاڕە یەكێكە لە هەرە (: Forexبازاڕی فۆڕێکس ) -13

ژ کراوەیە و لەتایبەتمەندییەکانی ئەم بازاڕە ئەوەیە کەشوێنێکی دیاریکراوی نییە و شەو ڕۆ
مامەڵەی تێدا دەکرێت، لەم بازاڕەدا جگە لە دراوی بیانی  تریلیۆن دۆالر (3) بڕیبەڕۆژانە 

 ەوە دەکرێت.  (ئاماژە داراییەکان، گرێبستە داهاتووەکان، قەواڵە، پشک) مامەڵە بە
( ە وە ئەنجام Forexیەکێک لە دیارترینی ئەو مامەاڵنەی کە لە ڕێی بازاڕی ) -1٤

: کە تێیدا کەسی بەشداربوو )کڕیار( (Margin) بەپەراوێز )الشراء بالهامش( دەدرێت کڕینە 
بڕێکی زۆر کەمی پارەی ئەو دراوە دابین دەکات کە دەیەوێت و بەشی هەرەزۆری نرخەکەی 
کۆمپانیایەکی نێوەندگیر لەڕێی خۆیەوە یان دامەزراوەیەکی داراییەوە دابینی دەکات 

ە الی کۆمپانیا بمێنێتەوە و خۆی سەرپەرشتی بەمەرجێک کۆی گرێبەستەکە بەبارمت
ڕاستەوخۆی مامەڵەکان بکات و مافی ئەوەی هەبێت هەرکات مەترسی لەسەر پارەکانی دروست 

کڕدراوەکان بفرۆشێت و ە بوو تاک الیەنە و بێ گەڕانەوە بۆ بۆچوونی کەسی بەشداربوو دراو
 مامەڵەکە کۆتایی پێ بهێنێت.

ەو لەیەک کاتدا چەند مامەڵەیەکی شەرعی لەخۆ ئەم سیستەمە سیستەمێکی ئاڵۆز -1٥
کردن، قەرز، باجی جێگیرکردن بازرگانیدەگرێت یان خاڵی هاوبەشی لەگەڵیان هەیە لەوانە: )

(، مضاربة، هاوبەشی )شراكة(، بەخشین )هبة(، )سلم(. و بارمتە )رهن، دەاڵڵی، (رسوم التثبيت)
کۆمپانیا یان بانک دەیخاتە سەر هەبووی خاڵی هەرە ئاڵۆزی مامەڵەکە ئەو بڕە پارەیەیە کە 

 ەوە کە بەپێی پێوەرە شەرعییەکان سرووشتی قەرزی هەیە.  (leverage)بەشداربوو بەناوی
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بنەما لەسەر ئەو خااڵنەی کە باسمان کرد چەندین هۆکاری شەرعی هەن بۆ حەرامی  -16
)سووی زیادەی ( ە وە لەوانە: Forexلە ڕێی بازاڕی ) (Margin)مامەڵە کردن بەسیستەمی 

یش لەیەک گرێبەستدا، و مەرجقەرز قەرز، سووی ئامادەنەبوونی یەکێک لە دراوەکان، بوونی
بەشداربووان ئەو كۆمپانیایانەی تەنها ڕواڵەتین و لەواقیعدا بوونییان نییە،  مامەاڵنەئەم 

پرۆژەی زۆرێکیان داهات و دەستمایەکانییان لە ، لەڕێی فۆرێکسەوە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکەن
فێڵ و قۆرخکاری و  وخیانەتحەرام و ڕێگەپێنەدراودا بەکاردەهێنن، ئەم جۆرە مامەاڵنە 

دەستبڕینی تێدایە و زیانێکی زۆر بەداهات و سەروەتی نیشتیمانی و گوزەرانی هاواڵتییان 
لەبازاڕەکاندا ناهێڵێت و پڕۆژەکان پەک دەخات و ژێرخانی ئابووری و  پارە دەگەیەنێت و

ەکان لە ئامڕازێکەوە بۆ دراوردنەوە وێران دەکات و ڕێژەی بێکاری زیاد دەکات و ئاوەدانک
دەستەبەرکرنی پێداویستییەکان و بەگەڕخستنی تواناکان دەکاتە ئامانج و خودی پارە دەبێتە 
چەقی وەبەرهێنان و کۆمەڵێک کۆمپانیای وەهمی دەستی بەسەردا دەگرن و تەحەکومی پێوە 

گرفت و مەترسی ۆرە مامەاڵنە لەڕوی )شەرعیی، یاسایی، ئابورییە(ەوە ئەم جدەکەن. هەر بۆیە 
 زۆریان هەیە و بەهیچ شێوەیەک دروست نییە لەو ڕێگەیەوە بازرگانی بکرێت. 

 سەبارەت بە ڕاسپاردەکانیش گرنگە:
هەر کارێک یان پڕۆژەیەک دەمانەوێت ئەنجامی بدەین سەرەتا پێویستە لە الیەنە  -1

دڵنیا بین، نەک بەپێچەوانەوە کارەکە ئەنجان بدەین و پاشان پرسیاری شەرعیی و یاساییەکەی 
 شەرعیبوونی بکەین.

هەر کارێک یان پڕۆژەیەکی نوێ و سەردەمییانە دەبێت هەوڵ بدەین لەگەڵ بنەما  -2
 شەرعییەکان بیگونجێنین نەک بەپێچەوانەوە بنەما شەرعییەکانی لەگەڵ بگونجێنین. 

یان جێی کارو پڕۆژانە بکەین کەسەرچاوەکانو بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ ئە -3
گومانن و کۆمپانیای وەهمی و نەناسراویان لە پشتەوەیە بەتایبەتی لەبوارەکانی دراو و 

 تۆڕەکانی بازرگانی ئەلکترۆنی.
بکەنەوە کە پرسی ان بەزووی ئەو جۆرە پرسانە یەکالنێوەندە شەرعی و یاساییەک -٤

هەنووکەیین و بابەتی ڕۆژن و بەدواداچوونی تەواویان بۆ بکەن و لە ڕێی توێژنەوەی 
زانستییەوە هەڵسەنگاندن بۆ الیەنە ئەرێنی و نەرێنییەکانییان بکەن و دەرەنجامی 
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بەدواداچوون و توێژینەوەکانیان سپاردەی الیەنی پەیوەندیدار بکەن و بۆ ڕای گشتی ڕوون 
 تا خەڵکی بەرچاوڕوونی تەواوی هەبێت لەسەریان بەر لە ئەنجامدانییان.بکەنەوە 
بەر و بەدواداچوون و ێکردن ڕێکاری یاسایی توند بگرێتەەسەاڵتی جێبەجد -٥

یانە بکات کە لەپێناو بەرژەوەندی بەرتەسکی خۆیاندا چینەوە لەهەموو ئەو کەس و کۆمپانلێپێ
تیان گەیاندووە و یان بە ئابووری واڵت و هاواڵە زیانو لەڕێی ئەم جۆرە پڕۆژە گوماناوییانەو

 ناچار بکرێن کە قەرەبووی زیانلێکەوتووان بکەنەوە و مافەکانیان بۆ بگێڕنەوە.
لە کۆتاییدا ماوە ئەوە بڵێین کە ئەوەی لەم پەڕتووکەدا لە باشی و ڕاستی هەیە فەزڵی 

دا بێت ئەوە لەمن خوایە و گەورەیی و بەخشش و میهری ئەوە، هەر کەموکورتییەکیشی تێ
 و نەفس و شەیتانەوەیە و پاک و بێگەردی تەنها بۆ خوایە.

هەر بەڕێزێکی تر کە قیامەتی بەندە و  داواکارم لەخوای پەروەردگار بیکاتە توێشوی
ی بەڕێزم کاک )هێمن قادر( و کاک )سەفین دەلۆیی( بەتایبەتی هەردوو برابووە پێوەی ماندوو

 ود دەبێت و بە نزایەکی خێر بەسەرمان دەکاتەوە. لێی سوودمەنکەکەسێکیش ر و هە
 . دڵەکانمان جگە لەڕەزامەندی خۆی لەهەر مەبەست وئامانجێکی تری بێ بەها پاک بکاتەوە

. 

. 
 خر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينآو

 
 پرۆفیسۆر

 د. خالید موحەممەد صاڵح
 (٥بەکرەجۆی تازە/ تەالری ئامەد/ شوققەی ژمارە )

 خولەکی سەر لەبەیانی ٤:23شەممە/ کاژێر ڕۆژی پێنج 
2٤/1٠/1٤٤٠ - 2٧/6/2٠1٩ 
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 پێڕستی سەرچاوەکان
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 ، حتقيق: حممد حسن حممد حسن..1997
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 پێڕستی بابەتەکان

 ٥.... ............................................................................................................................. ستپێكده
 1٠. .بەنموونە(OneCoin) حوکمی مامەڵەکردن بە دراوە ئەلکترۆنییەکانەوە باسی یەکەم: 

 11... ............................................................................................................................. ی پێشەک
 13......................................................... ...... (OneCoin) رەسەل کیەتاەرەس: مەکیە یرەوەت
 1٨......................................................................... ...... (OneCoin) ەیناسێپ: مەدوو یرەوەت
 23 ................ ەییژمار یکێدراو کە( وOneCoin) ەب کردنەڵەمام یحوکم: مێیەس یرەوەت
 3٠ ............ یرکارێف یکێجێپاک کە( وOneCoin) ەب کردنەڵەمام یحوکم: مەچوار یرەوەت

 33 ................................................. (OneCoin) بەڵگەکانی بانگەشەکارانی: تەوەری پێنجەم
 ٤6.............. ... ە وە (OneCoin)بۆچوونی زانایان لەسەر مامەڵەکردن بە تەوەری شەشەم: 

 Networkحوكمی بەشداری كردن لە كۆمپانیاكانی بازاڕگەری تۆڕبەندی )باسی دووەم: 
Marketing( )التسویق الشبكی( )Qnet٥٤........................................................  ( بە نموونە 

 ٥٥ ................................................................................................................................. پێشەکی
 Ponzi)( و پەیوەندی لەگەڵ )Network Marketing)سیستەمی : تەوەری یەكەم

Scheme................................................... ..........................................................................٥٨ 
 Networkبازاڕگەری تۆڕبەندی )سیستەمی تایبەتمەندییەکانی تەوەری دووەم: 

Marketing................................................................................................... ) ...................61 
 ەڵەو مام( Network Marketing) یمەستیس وانێن ییاوازیج: مێیەس یرەوەت
 66...................................................................................................................  تر یکانییەرعەش

 ٧1ی ... كانەوێ( وهاوشQnet) یایمپانۆك لە یکردنیشدارەب یرعەش یحوکمتەوەری چوارەم: 
 Networkبۆچوونی زانایان دەربارەی کاری کۆمپانیاکانی )تەوەری پێنجەم: 

Marketing) ........................................................................................................................٧٤ 
و  (Qnet)دەربارەی کۆمپانیای بۆچونی لیژنەی بااڵی فەتوای هەرێم : شەشەمتەوەری 

 ٧٨................................................................................  (Network Marketingسیستەمی )
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 Networkکۆمپانیاکانی )مەرجەكانی دروستی مامەڵە كردن لەگەڵ : تەوەری حەوتەم
Marketing)  .......................................................................................................................٨٨ 
( وکارکردن بە سیستەمی پەراوێزی Forexحوکمی مامەڵەکردن لە بازاڕی ) باسی سێیەم: 

 ٩٠..............................................................................................................  (Marginبازرگانی )
 ٩1..... .............................................................................................................................كی پێشه

 ٩3پێناسەکان ..................................................................................................... : تەوەری یەكەم
 ٩٥گاوەکان و الیەنەکانی گرێبەستەکە ........................................................ هەنتەوەری دووەم: 

 ٩٧پێکهاتەی مامەڵەکە .................................................................................... : مێیەس یرەوەت
 1٠1سرووشتی شەرعی مامەڵەکە ................................................................... تەوەری چوارەم: 
 1٠3دا ......  (Margin)( و بازرگانی Forexکارکردن لە ) حوكمی شەرعییتەوەری پێنجەم: 

 11٥............................................................................................................ كان رچاوهپێڕستی سه
 11٩........................................................................................................... ..... كانتهی بابهپێڕست
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