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قال الله تعالى:

ِإن ُكننُْتْم مُّْؤِمِننَي *  الرَِّب  ِمَن  بَِقَي  َما  َوَذُروْا  ا�نهَُّقوْا اللهََّ   الهَِّذيَن آَمُنوْا  ايأَينَُّها 

َن اللهَِّ  َوَرُسوِلهِ  َوِإْن �نُ�نُْتْم �نََلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم  �َِإن لهَّْ �نَْفَعُلوْا �َْأَذنُوْا ِبَْرٍب مِّ

ُقوْا  اَل َ�ْظِلُمونَ  واَل ُ�ْظَلُموَن *  َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة �نََنِظَرٌة ِإَل َمْيَسَرةٍ  وَأن َ�َصدهَّ

َخينٌْر لهَُّكْم ِإن ُكننُْتْم �نَْعَلُموَن.

                                                         البقرة:٢٧8-٢8٠
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پێشەكی:

سوپاس و ستایش بۆ زاتی پاكی تاكی پەرەوەردگار، لێزمە درووودی باران و 

ڕەحمەت بۆ سەر گیانی پێغەمبەری نازدار sو یار و یاوەران و شوێنكەوتوانیان 

تا ڕۆژی دوایی.

اْلَغْيِب  َعاِلَ  واأَلْرِض،  السهََّمأَواتِ   �َاِطَر  وِميَكائِيَل  َوِإْسَراِ�يَل،  ِج�نَْرائِيلَ   َربهَّ  اللهَُّهمهَّ 
 َوالشهََّهاَدِة، أَْنَت َتُْكُم بننَْيَ ِعَ�اِدَك ِ�يَما َكانُوا ِ�يِه َيَْتِلُفوَن، اْهِدِن ِلَما اْخُتِلَف ِ�يِه ِمَن اْلَقِّ 

بِِْذِنَك، ِإنهََّك �نَْهِدي َمْن َ�َشاُء ِإَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم.
اللهم إِنّ أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه  وأستغفرك ملا ال أعلمه.

هللا اجعل كل أعمالنا صالا، ولوجهك خالصا، وال جتعل ألحد �يه شيئاً.
ڕووداو و  ئاڵۆزەدا،  جەنجاڵ و  سەردەمە  لەم  ئابووری  جیهانی  بەڕێزان: 

پێداویستی  هاوكات  دەكات،  گوزەر  تێدەپەڕێت و  بەخێرای  زۆر  پێشهاتەكانی 

ئەمەش  فراوانبوونە،  لەزیادبوونە و  ڕوو  هەمیشە  كۆمەڵگاكان  تاك و  ژیانی 

زۆر مامەڵەی ئابووری نوێ بەدوای خۆیدا دەهێنێت، كەپێویستیان بەپرس و 

ڕوونكردنەوەی شەرعی هەیە.

 بۆیە ڕۆژانە خەڵكانێكی زۆر پرسیاریان بۆ دروست دەبێت لەسەر ئەو 

لەبەر  كات  زۆر  بەداخەوە  بەاڵم  دەگوزەرێت،  لەبازاڕەكاندا  كە  مامەاڵنەی 

وەاڵمە  لە  خۆیان  جۆراوجۆر  بەبیانووی  تایبەتییەكانیان،  بەرژەوەندییە 

بەناوی خودای بەخشندەو میهرەبان
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ڕاستەكان دەدزنەوە و كاری پێناكەن، یان هەندێجار  وەاڵمی پێویستیان دەست 

ناكەوێت، زانایان بۆچوونی جیاوازیان پێدەدەن لەسەر پرسەكانیان، ئەمەش 

ئاڵۆزییەكانیان  دوودڵی  دەستنەكەوێت و  تەواویان  بەرچاوڕوونی  وادەكات 

بەهەڵپەسێردراوای  تائێستاش  پرسانە  لەو  هەندێك  بۆیە  نابێت.  چارەسەر 

ماونەتەوە.

ئامانجی سەرەكی باسكردنی ئەم بابەتە بریتییە: لە ڕوونكردنەوەی حوكمی 

ئاڵۆزن،  ئێستا  تا  كە  سەردەمیانە  ئابووری  پرسی  كۆمەڵێك  لەسەر  شەرعی 

خەڵكانێكی زۆر وەاڵمی شەرعی دروست لەسەریان نازانن.

لەتواناماندا  ئەوەندەی  پێویستە  كە  دەزانم  شەرعی  بەئەركێكی  ئەمەش 

هەیە حوكمی شەرع لەسەر پرسەكانی خەڵك ڕوونبكەینەوە، بەرچاوڕۆشنی 

تەواویان پێبدەین لەسەریان.

كەسانەی  ئەو  هەموو  سەرشانی  شەرعی  ئەركی  بە  لەبەرامبەریشدا 

دەزانم، كە لەم بوارانەدا كاردەكەن، فەزری عەینە)١(حوكمی حەاڵڵی و حەرامی 

یان مامەڵەیەك بكەن، دەبێت  مامەڵەكانیان بزانن، بەر لەوەی هەر كارێك، 

پێشتر حوكمە شەرعییەكەیان پرسیبێت و زانیبێت، تا چیتر پاساوی نەزانین و 

بێئاگابوون بۆ خۆیان نەهێننەوە، چونكە ئەو پاساوە بۆ ئەو جۆرە كەسانە و 

لەم ڕۆژگارەدا الی خوای گەورە سوودی نییە و دادی كەس نادات.

زانایان لەم بارەیەوە بۆچوونیان وایە: هەر كەسێك بیەوێت هەر كارێك 

بكات، پێویستە پێش  وەخت حوكمی شەرعی  ورد و درشتی كارەكەی بزانێت، 

هەستێت،  پێی  خۆی  بۆ  كەس  هەموو  دەبێت  كە  فەرزەیە  ئەو  عەین:  لەفەرزی  مەبەست   -١
هیچ كەس ناتوانێت لە بری كەسی تر بیكات، هەر كەس نەیكات تاوانبار دەبێت، وەك نوێژ و 
فەرزەیە  ئەو  پێی  كەمەبەست  دێت،  بەكار  كفایە(  )فەرزی  لەبەرامبەر  زاراوەیە  ەئەم  ڕۆژوو. و 
ئەگەر كۆمەڵێك پێی هەستن فەرزەكە لەسەر كۆی خەڵكی الدەچێت، وەكو نوێژی مردوو، یان 

شاردنەوەی.
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ئەگینا شەرعی نییە ئەو كارە بكات، چونكە بێگومان تووشی تاوان و سنورشكێنی 

فەرمانەكانی خودا دەبێت.

 بۆ نموونە: كاتێك كەسێك دەیەوێت نوێژ بكات، ئەگەر نەزانێت مەرجەكانی 

بەتاڵ  بەچی  دەبێت؟  دروست  چۆن  چین؟  بنەماكانی  چییە؟  نوێژەكەی 

دەبێتەوە؟ ئەوە چۆن نوێژ دەكات؟!  چ جۆرە نوێژێك دەكات؟! هەروەها كەسێك 

كە دەیەوێت زەكات بدات، ئەگەر نەزانێت مەرجەكانی زەكات چییە؟ زەكات 

لەچی دەدرێت؟ ڕێژەی زەكات چەندە؟ بەكێ دەدرێت؟ ئەگەر  وردەكارییەكانی 

ئەمانە نەزانێت ئیتر چۆن زەكات دەدات؟!

بۆیە پێویستە زەڕەنگەرێك، یان كەسێك كە پیشەی دراو گۆڕینەوە و حەواڵە 

دەكات لەو بازاڕەدا، بەر لەوەی بچێتە ئەو بوارەوە حوكمی شەرعی تەواوی 

كارەكەی بزانێت ئەوجا بچێتە ناوی.

گرتۆتە  خەڵكی  تەندروستی  چارەسەری  كاری  كە  پزیشكێكیش  هەروەها 

ئەستۆ، پێویستە سنووری شەرعی كارەكەی خۆی بزانێت، پسپۆڕی و شارەزایی 

تەواوی لەبواری كارەكەی خۆیدا هەبێت.

 كەسێكیش كە بازرگانە، یان بەڵێندەرە، یان ئەندازیارە، یان مامۆستایە، 

یان هەر كارێكی تری هەیە، ئەم بنەما و قاعیدە شەرعییە بەسەر گشت پیشە و 

كار، سەرجەم كایەكانی تری ژیانی خەڵكدا جێبەجێ دەبێت، پێویستە خەڵكی 

ڕەچاوی بكەن. 

لەبوارە  نەشارەزابوونیانە  بێئاگایی و  خەڵك  ئەمڕۆی  گەورەی  گرفتی 

شەرعییەكاندا، هۆكاری سەرەكی ئەم بێئاگابوونەش تەنها خەمساردی و بێباكیانە 

لە بەرامبەر ئەو جۆرە پرسانەدا، ئەگینا بۆ لە بوار و كایە دنیاییەكانی تردا 

كە بە بایەخەوە لێی دەڕوانن تەواو شارەزان؟! 
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پاش  یان  ناكەن،  هەر  شەرع  پرسی  زۆرجار  نەشارەزاییەشدا  ئەم  لەگەڵ 

ئەوەی كار لەكار دەترازێت، ئەوجا پرسی شەرع دەكەن، بۆ نموونە كەسێك 

پاش  دەكڕێت،  سووخۆریدا  دامەزراوەییەكی  لە  حەرام  پشكێكی  دەچێت 

ماوەیەكی زۆر ئەوجا بیری شەرعی دەكەوێتەوە و پرسیار دەكات، كە كارەكەی 

حەاڵڵە، یان حەرام؟ پێویستە ئێستا چی بكات تا لەو حەرامە ڕزگاری بێت، 

ئەمە گرفتێكی گەورە بۆ خۆی و خەڵكیش دروست دەكات، ئەگەر پێی دەڵێیت: 

كارەكە حەرامە وازی لێ بێنە، ئەوە پارەكەی دەڕوات و لەوانەیە بەرگەی ئەو 

زەرەرە نەگرێت، یان هەر هیچ نەبێت، پارەكەی ئەم دەبێتە مایەی زیادكردنی 

دەسمایەی دەزگا سووخۆرییەكە، ئەگەر دەڵێیت: بیفرۆشەرەوە بە كەسێكی تر، 

ئەوە چۆن بۆ ئەم حەرامە، بۆ خەڵكی تریش حەرامە و دروست نییە، ئەگەر 

دەڵێیت: بەردەوامبە لەسەری چۆن دروستە بەخەڵك بڵێیت لە كارێكی حەرام 

بەردەوام بێت؟! بەم شێوەیە خۆی و خەڵكیش تووشی گێژاو و قەیران دەكات. 

ئامانجێكی تری  وروژاندنی ئەم بابەتە ئەوەیە، كە ئێمە پێویستە بنەماكانی 

ئابوریی ئیسالمی بۆ خەڵكی ڕوون بكەینەوە، تا بزانن ئەو بنەما سەرەكیانەی 

ئابوریی ئیسالمی لەسەر دادەمەزرێت چییە، جیاوازی لە نێوان ئەم سیستەمە، 

سیستەمی ئابوری سەرمایەداری، سیستەمی ئابوری سۆسیالیستیدا چییە، كام 

لەم سیستەمانە گونجاوترن بۆ بنیاتنانی ئابوری واڵت.

چارە  ڕێگە  ئێمە  كە  ئەوەیە:  بابەتە  ئەم  باسكردنی  تری  ئامانجێكی 

شەرعییەكان بۆ خەڵكی بخەینە ڕوو، چونكە ئیسالم كاتێك ڕێگا لە كارێكی 

حەرام دەگرێت، بەدڵنیاییەوە دەیەها ڕێگای تری حەاڵڵی بۆ خەڵك داناوە، تا 

بەهۆیانەوە مەبەست و ئامانجەكانیان بهێننە دی، تا كەس پاساوی كردنی کاری 

حەرامی نەمێنێت، بۆ نموونە كاتێك ئیسالم ڕێگا لە دزی و داگیركردن دەگرێت، 
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ڕێگە بەبەخشین، كڕین و فرۆشتن، ئاڵوگۆڕكردن، بەكرێدان، چەندین ڕێگەی تر 

دەدات كە بەهۆیەوە ئەو شتە بەدەست بهێنی كە دەتەوێت، بۆیە ئێمە كاتێك 

لێرەدا دەڵێین سوو خۆری حەرامە، نامانەوێت دەستی خەڵكی ببەستین، ڕێگە 

لەگەشەكردنی ئابوری تاك و كۆمەڵگا بگرین، بەڵكو بەپێچەوانەوە دەمانەوێت 

ڕێگە چارە شەرعییەكان بەخەڵكی نیشان بدەین، كە لە هەموو ڕوویەكەوە لە 

ڕێگا حەرامەكان سوود و بەرەكەتیان زیاترە، خەڵكیش تووشی حەرام و گوناهـ 

نابن بەهۆیانەوە.

بەوپەڕی  دەدەین  هەوڵ  بابەتەكانیش:  باسكردنی  پەیڕەوی  بە  سەبارەت 

قسە  بابەتیانەوە،  زانستی و  بەڕۆحێكی  دەمارگیری و  لە  دوور  بێالیەنی و 

لەسەر كۆی تەوەرەكانی باسەکە بكەین، لەسەر هەر تەوەرێك گشت بۆچوونە 

بۆ  زانستیانە  تەواو  هەڵسەنگاندنی  ڕوو،  بخەینە  بەڵگەكانیان  جیاوازەكان و 

بەڵگەكان بكەین، بۆچوونی زانایانی كۆن و نوێ لەمەڕ بابەتەكان بخەینە ڕوو، 

خوێنەری  بینەر،  بیسەر،  تا  بكەین،  دیاری  لەنێوانیاندا  پەسەند  بۆچوونی 

بەڕێز، بەرچاو ڕوونی تەواویان لەسەر كۆی بابەتەكان بۆ دروست بێت.

گوتراوە و  لەسەر  زۆر  شتیان  تر  بەزمانەكانی  باسەكە  كۆی  هەرچەندە 

هیچی  سەربەخۆ  بەشێوەیەكی  كوردی،  بەزمانی  بەداخەوە  بەاڵم  نووسراوە، 

لەسەر نەگوتراوە و نەنووسراوە، بۆیە بە پێویستمان زانی بە زمانی شیرینی 

كوردی دایك، تەوەرەكانی بابەتەكە بخەینە بەر باس و لێكۆڵینەوە، كەلێنێكی 

بە  بێت،  كەمیش  هەرچەند  خزمەتێكی  پڕبكەینەوە،  كوردی  كتێبخانەی 

ئیسالم و موسوڵمانان بەشێوەیەكی گشتی و خوێنەری كورد بەتایبەتی بكەین.  

ڕەزامەندی خوای گەورە، خزمەتكردن، خەمخۆری  لەبەدەستهێنانی  جگە 

بۆ بەرژەوەندی گشتی واڵت و كۆمەڵگا، هیچ مەبەستێكی تر لەپشت  وروژاندنی 
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ئاڕاستە نییە بۆ هیچ كەس، الیەن، كەرت،  بابەتەكەوە نییە، قسەكانیشمان 

یان  بدەین،  كەس  لەبەرژەوەندی  ناشمانەوێت  بەتایبەتی،  بازرگانێك  پیشە، 

بەرتەسكی بكەینەوە، بەڵكو دەمانەوێت ڕێگە چارە شەرعییەكان بۆ گرفت و 

گرێ كوێرەكانی ژیانی خەڵكی بخەینە ڕوو، كە دڵنیاین تەنها ئەو ڕێگایانە 

زامنی دەستەبەركردنی ئابورییەكی تەندروست، گەشەكردو بێ مەترسی، دوور 

لە ستەم دەستەبەر دەكات بۆ هەموو الیەك. 

لە  تۆماركراون،  هەفتانە  كە  پێكدێت،  بەش  سیازدە  لە  باسەكەش  كۆی 

كەناڵی ئاسمانی پەیامەوە پەخشكراون )٢(، هەر بەو شێوەیەش لەم پەرتوكەدا 

داڕشتنەوەی بۆ كراوە.

یان ئەو گفت و  ئاڕاستەمان كراوە،  هەموو ئەو پرسیارانەش كە هەفتانە 

گۆیانەی كە پاش هەموو بەشێك ڕاستە و خۆكراون، لێرەدا لەبەشێكی سەربەخۆدا 

تۆماریان دەكەین، تا هزری خوێنەر پرژ نەبێت، ڕیزبەندی بابەتەكان تێك 

نەچێت.

پرۆفیسۆر. د. خالد محمد صالح

٣/ ڕەمەزان/ ١٤٣٦ بەرامبەر ٦/٢٠/٢٠١5

دەبوو،  عەسر  پاش   )٣( كاتژمێر  شەممە  ڕۆژانێكی  هەموو  باسەكان  زنجیرە  كردنی  تۆمار   -٢
لەبنكەی سەرەكی ڕێكخراوی ژیار لە سلێمانی، شەوانی پێنج شەممە كاتژمێر )9( ی شەو لەكەناڵی 
ئاسمانی پەیامەوە پەخش دەكرا، تۆماركردنی كۆی زنجیرە باسەكان، لەبەرواری ڕۆژی شەممەی 
ڕێكەوتی: ٢٠١٤/١١/٢9 دەستیان پێكرد، تا: ٢٠١5/٢/٢8یان خایاند، تەنها شەممەیەك بەرنامەكە تۆمار 

نەكرا ئەویش بەهۆی بەفر بارین و نالەبەری كەش و هەواوە بوو.

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا
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دەستپێك:
چەند تێبینیەكی گشتی:-

تێبینیە  چەند  ئەم  پێمخۆشە  باسەكەوە،  تەوەرەكانی  ناو  بچمە  لەوەی  بەر 
گشتییە بخەمە ڕوو:

أ- ناوەڕۆكی باسەكەی ئێمە دەربارەی دیاردەی سوو )ریبا( خواردنە، بۆیە سەیر 
بڵێین حەرامن،  دەكەین،  لێوە  باسیان  لێرەدا  ئێمە  بابەتانەی  لەو  زۆرێك  نییە كە 
چونكە ئیشی ئێمە لێرەدا تەنها باسكردنی حەرامەكانە نەك كۆی شتەكان، وەك ئەوە 
وایە كە دكتۆرێك هەموو ئەو كەسانەی كە هاتونەتە الی پێیان دەڵێت نەخۆش، بەاڵم 
ئەمە مانای ئەوە نییە كە هەموو تاكەكانی كۆمەڵگا نەخۆشبن، بەڵكو هەموو ئەوانەی 
كە هاتونەتە الی ئەم نەخۆشن، لەبەرئەوەش هاتوون، چونكە نەخۆشن، كەواتە ئەو 
بابەتانەی كە ئێمە لێرەدا باسیان دەكەین، ئەو بابەتانەن كە گرفتی شەرعیان هەیە، 
بۆیە ئێمە لێرەدا باسیان دەكەین، ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت كە تێكڕای مامەڵەكانی 

خەڵكی حەرام بن.
ئەمڕۆ  كە  ئابوورییەی  سیستەمە  ئەم  بزانین،  ئەوە  الیەك  هەموو  دەبێت  ب- 
تری  سیستەمەكانی  سەرجەم  وەك  بەرقەرارە،  ئیسالمییەكاندا  كۆمەڵگا  لە  هەیە، 
سیاسی، سەربازی، كۆمەاڵیەتی، ڕۆشنبیری، بازرگانی، هەڵقواڵوی هەناوی سیستەمێكی 
ئێمە  تا  دانەمەزراون،  ڕەسەن  شەرعی  بنەمایەكی  لەسەر  كامیان  هیچ  عەلمانین، 
بنەمایەكی  لەسەر  سیستەمانە  ئەم  گرتوە،  خەڵكی  لە  شەرعییەكانمان  ڕێگە  بڵێین 
ڕاست  بەپێداچوونەوە و  پێویستیان  دامەزراون،  ڕۆژئاوایی  سوودگەرایی سەرمایەداری 

كردنەوە هەیە لەسەر بنەما ئابوورییە شەرعییەكان. 
ت- ئێمە كاتێك لێكدانەوە بۆ بابەتێكی شەرعی دەكەین، پێویستە بەڵگەكانی 
بابەتەكە بەپێی ڕیزبەندی سەرچاوەكانی حوكمی شەرعی ڕەچاو بكەین، نەك بە 
ئارەزووی خۆمان، سەرچاوە شەرعییەكانیش بەپێی ڕیزبەندیان بریتین لە قورئان، 
سوننەت، كۆدەنگی زانایان، قیاس، إستصحاب، إستحسان، ئەو بەرژەوەندییانەی كە 
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دەقێكی شەرعیان لەسەر نەهاتووە، قسەی هاوەاڵنی پێغەمبەرs كلتور، حوكمی 
شەریعەتەكانی پێش ئیسالم.

كەواتە هەر بابەتێك بەڵگەی دەقی قورئان، یان فەرموودەی پێغەمبەری s لەسەر 
بوو، ئیتر بۆ  وەرگرتنی حوكمەكەی هیچ شتێكی تر  وەرناگرین و ناچین بۆ كۆدەنگی 
زانایان، یان قیاس، یان هیچ سەرچاوەیەكی تر، بابەتی سووش یەكێكە لەو بابەتانەی كە 
دەقی قورئان و سوننەتیان لەسەرە، بۆیە بەرژەوەندی خەڵكی لێرەدا ناكرێتە سەرچاوە، 

پێش دەقەكانی قورئان و سوننەت ناخرێت.
حوكمی  سەرچاوەیەكی  وەك  دەكەین  خەڵكی  بەرژەوەندی  باسی  كاتێك  پ - 
شەرعی، پێویستە ئەوەمان لەیاد نەچێت، تەنها ئەو بەژەوەندیانە دەبنە سەرچاوەی 
حوكمی شەرعی كە بەڵگەی شەرعی لەسەر  وەرگرتن، یان ڕەتكردنەوەیان نەهاتووە و 
پێیان دەگوترێت بەرژەوەندیی كراوە، یان هێڵراوەكان )المصالح المرسلة(، بەاڵم ئەو 
بەرژەوەندییانەی دەقیان لەسەر هاتووە و وەكو پاراستنی بەرژەوەندی ژیان، عەقڵ، 
ماڵ، ئەمانە دەق دەیانپارێزێت و بەرجەستەیان دەكات، ئەو شتانەش كە لەڕووكەشدا 
لەبەرژەوەندی دەچن و بەاڵم دەق ڕەتیان دەكاتەوە، ئەوانە نە بەبەرژەوەندی ئەژمار 
دزی،  بەرژەوەندییەكانی  وەكو  شەرعی،  حوكمی  سەرچاوەی  نەدەیشبنە  دەكرێن، 
سووخۆری، داوێنپیسی و... هتد، ئێستا سوو خۆری لەو بەشەیە كە دەقەكانی شەرع 
خەڵكی و  بۆ  بەرژەوەندی  بیكەینە  دەتوانین  چۆن  ئێمە  ئیتر  كردۆتەوە،  ڕەتیان 
سەركۆنەی  دەكات و  قەدەغەی  كە  لێدەزانێت  باشتری  خوا  بۆ  لێبكەین.  بەرگری 
دەكات، یان خەڵكانی تر؟!! بۆیە خوای پەروەردگار كاتێك سووی قەدەغە و یاساغ 
دەوڵەمەندەكان  تا  كردووە،  قەدەغەی  هەژار  خەڵكانی  لەبەرژەوەندی  كردووە، 
هەیە  وا  خەڵكی  ئێستا  كەچی  وەرنەگرن،  لێ  سوویان  بەزۆر  نەیانچەوسێننەوە، 
دەڵێت با لەبەر بەرژەوەندی خەڵكانی هەژار ڕێگەی پێبدەین، ئاخر كەسێك ئەلف و 

بێی شەرع بزانێت چۆن قسەی وادەكات؟!

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا
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سیستەمی ئابووری ئیسالمی و سوو:

لەم بەشەدا قسە لەسەر ئەم تەوەرانە دەكەین:

١- بنەماكانی سیستەمی ئابووری ئیسالمی و تایبەتمەندییەكانی.

٢- پێناسەی سوو.

أ - پێناسەی سوو وەك زاراوەوەیەكی فیقهی.

ب - پێناسەی سوو وەك زاراوەیەكی ئابووریی.

بەشی یەكەم)١(
١- ئەم بەشە ڕۆژی ٢/٦ )صفر(/ ١٤٣٦ بەرامبەر ٢٠١٤/١١/٢9 تۆماركراوە.
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١- بنەماكانی سیستەمی ئابووری ئیسالمی، تایبەتمەندییەكانی:

سیستەمی ئابووریی ئیسالمی لەسەر كۆمەڵێك بنەمای سەرەكی دادەمەزرێت، 

كە گرنگترینیان ئەمانەن:

یەكـــەم: ماڵ و ســـەروەت و هەرچـــی لەدونیادا هەیە هی خـــودای گەورەیە، 

مرۆڤـــەكان تەنهـــا مافـــی بەگەڕخســـتن و بەكارهێنانیـــان هەیـــە، بەپێی ئەو 

نەخشەیەی خودا بۆیان دیاری دەكات:

لە زۆر دەقی قورئاندا خوای گەورە جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە خاوەنی 

ڕاســـتەقینەی ماڵ تەنها زاتی ئەوە، بۆ نموونە دەفەرمووێت: {ُق��ِل اللَُّهمَّ َماِلَك 

اْلُْلِك تُ�ؤِْتي اْلُْلَك َمن تَ�َش��اء و َتَنِزُع اْلُْلَك ِمَّن تَ�َش��اء})١(. واتە: بڵێ ئەی خودای خاوەنی 
ڕاســـتەقینەی موڵك و دەســـەاڵت، هەركـــەس خۆت بتەوێت موڵك و دەســـەاڵتی 

پێدەدەیـــت، لە هەركەســـیش خۆت بتەوێت موڵك و دەســـەاڵت  وەردەگریتەوە، 

})2(.)3(. واتە: خاوەندارێتی  َماَواِت  والأَْر�ِض  وَما ِفيِهنَّ ِ ُمْلُك ال�شَّ یان دەفەرموێت: {ِلهّ

ئاسمانەكان و زەوی و هەرچیش كە تێیاندایە، تەنها هی خودا خۆیەتی.

جا لێرەدا پرســـیارێك الی هەمووان دروســـتدەبێت ئەویش ئەوەیە: ئەگەر 

خاوەنی ڕاستەقینەی موڵك تەنها خوای گەورەیە، ئەی خاوەندارێتی مرۆڤەكان 

بۆ ئەو پارە و ســـامانانەی لەبەر دەســـتیاندایە واتای چییە؟ تا چەندە؟ چۆن 

بەكاری دێنن؟

خودای پەروەردگار لەو بارەیـــەوە دەفەرموێت: {َواأَنِفُق�ا ِمَّا َجَعَلُكم مُّ�ْشتَْخَلِفنَي 

١ - سورة آل عمران: اآلية )٢٦(.
٢- سورة المائدة: اآلية )١٢٠(.

٣- ئەمانە و چەندین ئایەتی ترمان هەیە كە هەموویان جەخت لەسەر هەمان واتا دەكەنەوە لەوانە: {
َاأَلْرِض}. سورة ال�قرة: اآلية )107(. {ِإنهَّ الّلَ َلُه ُمْلُك السهََّماَواِت  واأَلْرِض}.  َأَلْ �نَْعَلْم َأنهَّ الّلَ َلُه ُمْلُك السهََّماَواتِ و 
سورة التوبة: اآلية )116(. {َولِلهَِّ ُمْلُك السهََّماَواِت  َواأْلَْرِض}. سورة النور: اآلية )42(. {الهَِّذي َلُه ُمْلُك السهََّماَواِت 

 َواأْلَْرِض}. سورة الفرقان: اآلية )2(. {للهَِّ ُمْلُك السهََّماَواتِ  واأْلَْرِض}. سورة الشورى: اآلية )49(. 
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ِفيِه })4(. واتا: ببەخشـــن لەو پارە و داهاتەی كە ئێوەمان تێدا كردۆتە جێنشین، 
مافی بەكارهێنانیمان پێداون.

كەواتە ئێمە خاوەنی ڕاســـتەقینەی هیچ شـــتێك نین بەخۆشمانەوە، بەڵكو 

خاوەنـــی ڕاســـتەقینەی هەموو شـــت تەنها خـــوای گەورەیە، ئێمـــە تەنها بۆ 

ماوەیەك و وەك تاقیكردنەوە مافی بەكارهێنانی شـــتەكانمان پێدراوە، هەروەك 

چۆن ساتەكانی تەمەن، ئەندامانی جەستە، حەز و ئارەزوەكانمان بەكاردەهێنین 

بـــۆ ماوەیەك، ئاوهاش پـــارە و ســـامانەكانمان وەك ئامـــڕازی جێبەجێكردنی 

خواستەكانمان بۆ ماوەیەك بەكاردەهێنین، دواتر كۆتایی بەماوەی تەمەن دێت و 

هەموو ئەوانەی كە پێماندراوە لێمان  وەردەگیرێتەوە، هەمووی دەگەڕێتەوە بۆ 

خاوەنی ڕاستەقینەی خۆی كەخودای بێ هاوتایە. 

هەر بۆیە لەسیستەمی ئابووری ئیسالمیدا مرۆڤ ئازاد نییە لەبەكارهێنانی 

ئەو پارانەی لەبەردەستیدایە، بەڵكو دەبێت خاوەنە ڕاستەقینەكەی كە خودایە 

ڕێ و شـــوێنی بەدەســـتهێنان، خەرجكردن، شـــێوازی بەكارهێنانی دیاری بكات، 

مرۆڤەكانیـــش تـــەواو پابەند بن بـــەو ڕێنماییانەوە، تەنها ئەم سیســـتەمەش 

كـــە خوا دایدەنێت زامنی دەســـتبەركردنی مافەكانی هەموو چین و توێژەكانە 

بەشـــێوەیەكی دادوەرانە و دوور لەهەموو ســـتەم و زیـــادە ڕەوی، كەم و كورتی، 

پەڕگیریەك.

دووەم: سیســـتەمی ئابوریی ئیسالمی لەســـەر بنەمای )خاوەندارێتی تاك و 

كۆمەڵگا( پێكدێت:

لە ئابووریی ئیســـالمیدا بەپێچەوانەی سیســـتەمی سۆسیالیستی - كە دان 

بەخاوەندارێتـــی تاكـــدا نانێت و هەوڵـــی ســـڕینەوەی دەدات)5(- تاكەكان مافی 

٤- سورة الحديد: اآلية )٧(.
5- ئەمـــەش خاڵێكـــی الوازی ئەو بیرۆكەیەیە، چونكە ڕۆحی ملمالنـــێ و كێبڕكێ لەناو تاكەكاندا 
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خاوەندارێتیان هەیە، دەتوانن لە ڕێگە شـــەرعییەكانی  وەكو مامەڵە، بەخشین، 

میـــرات، چەندین ڕێگەی تر ببنە خاوەنی دەســـتمایە و ئابووری ســـەربەخۆی 

خۆیـــان، بۆ بەرژەوەنـــدی تایبەتی خۆیان پـــارە و داهاتەكانیـــان بەكاربهێنن، 

هەموو ڕێ و شـــوێنێكیش بـــۆ پارێزگاریكردنی ئەو مافەیـــان دابینكراوە، هەر 

لەو پێناوەیشـــدایە كە خواردنی ماڵی خەڵك و پێشێلكردنی مافی خاوەندارێتی 

تاكەكان بەبێ ڕەزامەندی خۆیان بەشێوەیەكی گشتی یاساغ و قەدەغە كراوە. 

لەبەرامبەریشـــدا و بەپێچەوانەی سیســـتەمی ســـەرمایەدارییەوە- كەبرەو 

بەخاوەندارێتی تاك دەدات لەسەر حیسابی بەرژەوەندی گشتی- كۆی تاكەكانیش 

پێكەوە لە ڕێی دەوڵەت و دەسەاڵتی سیاسییەوە خاوەندارێتی كۆمەڵێك دەزگا و 

دامەزراوەی دارایی دەكەن، كە داهاتەكەی بۆ بەرژەوەندی گشـــتی دەگەڕێتەوە، 

ئەم جۆرە خاوەندارێتییەیش ڕێوشوێنی پاراستنی و گەشەكردنی خۆی هەیە.

بۆ نمونە لە سیستەمی ئیسالمیدا )بیت المال، أوقاف، حمی( مان هەیە، كە 

ئەمانـــە هەموویان دامەزراوەی دارایی گشـــتین، داهاتەكانیان بۆ بەرژەوەندیی 

گشتی بەكاردێن. 

ســـێیەم: سیستەمی ئابوری ئیسالمی لەســـەر بنەمای دادگەری كۆمەاڵیەتی 

دامەزراوە:

 ئیسالم لەڕێی سیستەمێكی ئابووریی مرۆڤدۆستانەوە هەوڵدەدات پەیوەندی نێوان 

تاكەكانـــی كۆمەڵـــگا تۆكمە بكات، چینـــە جیاوازەكانی لـــەڕووی ئابوریەوە لێك نزیك 

بكاتەوە)6(، تا برایانە پێكەوەبژین و كەلێن و كەم و كورتییەكانی یەكتر پڕ بكەنەوە.

دەكوژێـــت، ئەگەر تاك مافـــی خاوەندارێتی نەبێت ئیتر لەپێناو چیدا خۆی ماندوو بكات؟ ئەگەر 
هەموو خەڵكی بەجیاوازی توانا و هەوڵ و كۆششیانەوە وەك یەك سەیر بكرێن، ئەو كات خەڵكانی 
تەممەڵ و تەوەزەل و مشەخۆر، جیاوازیان چییە لەگەڵ خەڵكانێك كە شەوو ڕۆژ دەخەنە سەر یەك 

لەپێناو بەدەستهێنانی بژێوی ژیان و خۆشگوزەرانی ماڵ و منداڵیاندا.
٦- بەاڵم سیستەمی سۆسیالیستی ماركسی بەپێچەوانەوە چینەكانی كۆمەڵگا دەكاتە دوژمنی یەكتر و بەگژ 
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ئیســـالم هەمیشە هانی دەوڵەمەندەكان دەدات كە دەسگیرۆیی هەژارەكان بكەن، 

بەچـــاوی بەزەیی و ســـۆزەوە مامەڵەیان لەگەڵ بكـــەن، بەگیانێكی برایانەوە بەدەم 

خواستەكانیانەوە بچن، هەر لەو پێناوەشدا زەكات و بەخشینی لەسەر دەوڵەمەندەكان 

پێویســـت كردووە، جگە لەوانـــەش هەڵیناون تا لە ڕێگەی قەرز، خواســـتن، كرێ، 

بەخشین، زۆر ڕێگەی ترەوە داهات و سامانەكانیان بخەنە خزمەت هەژارانەوە.

ســـەرباری ئەمانەش هەندێك ئـــەرك، یان تاوان هەن كە بەدەســـتگیرۆیی 

هەژاران و تێركردنیان قەرەبوو دەكرێنەوە، لەوانە ڕۆژوی ڕەمەزان بەتێركردنی 

هەژارێـــك قەرەبـــوو دەكرێتـــەوە)7(، هەروەها كوشـــتنی هەڵـــە كەفارەتەكەی 

تێركردنی شەســـت هەژارە، كەفارەتی)ظهـــار()8( یش هەروەها، ئەمانە هەمووی 

لەپێناو ئەو مەبەســـتەدایە،   تا هەژاران واهەست بكەن زیادبوونی دەستمایەی 

دەوڵەمەنـــدەكان لەبەرژەوەندی ئەوانە، هیچ ڕق و ئیرەییەكیشـــیان بەرامبەر 

دەوڵەمەندەكان لەدڵدا دروست نەبێت.

چـــوارەم: لەسیســـتەمی ئابووریی ئیســـالمیدا ماڵ تەنها ئامـــڕازە و ئامانج 

نیـــە، مرۆڤ بەچەندین ڕێـــگا دەتوانێت پەیدای بكات و دەســـتی بخات، بەاڵم 

یەكتریاندا دەكات، ڕۆحی ملمالنێ و یەكترسڕینەوەیان لەناخدا دروست دەكات. بەداخەوە ئەم جۆرە گوتارە 
هەتا ئێســـتا لە كۆمەڵـــگای ئێمەدا بوونی هەیە و ڕووبەرەكەشـــی ڕوو لەفراوانبوونە، هەندێك ڕێكخراوی 
بەنـــاو مەدەنـــی پەیڕەوی دەكەن، بەردەوام لەهەوڵی ئەوەدان چیـــن و توێژەكانی كۆمەڵگا بكەنه دوژمنی 
یەكتر، تەنانەت كار گەیشـــتۆتە ئەوەی كە منداڵ بكەن بەگژی باوكدا، ژن بكەن بەگژی هاوســـەرەكەیدا، 
قوتابی بكەن بەگژ مامۆســـتادا، ئەم گوتارە تاك واپەروەردە دەكات كە هەمیشـــە بەچاوی دوژمن سەیری 
بەرامبەرەكەی بكات و لەبۆســـەدا بێت بۆی، تامافەكانی خۆی لێ بسەنێتەوە، ئەمەش پێچەوانەی گوتاری 

ئیسالمییە كە لەسەر بنەمای ڕێز و دڵسۆزی و بەزەیی و خۆشەویستی تاكەكان پەروەردە دەكات.
٧- دیارە ئەمە بۆ ئەو كەســـانەیە كە هەرناتوانن بەڕۆژوو بن، جا، یان بەهۆی پیرییەوە، یاخود 
بەهۆی بوونی نەخۆشی درێژخایەنەوە، ئەگینا خەڵكانی تر كەناتوانن لە ڕەمەزاندا بەڕۆژووبن بە 
هۆكارێكی كاتیی، وەكو ئافرەتی سكپڕ، یان شیردەر، ئەوانە دوای ڕەمەزان ڕۆژوەكانیان دەگرنەوە.
8- بریتییە لەوەی كەسێك خێزانەكەی بشوبهێنێت بە دایكی، یان بەخوشكی، یان بەهەر ئافرەتێك 

كە بەهەمیشەیی پێی ناشێت و لێی حەرامە.
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لەسیســـتەمی ســـەرمایەداری و سۆسیالیســـتیدا مـــاڵ ئامانجـــە و هۆكارەكانـــی 

بەرهەمهێنـــان و دەستخستنیشـــی پیرۆزە، مرۆڤەكان ئازادن بەهەر شـــێوەیەك 

پەیدای بكەن، بەهەر شێوەیەكیش بەكاری بهێنن. بەبێ خوێندنەوە و گوێدانە 

هیچ بنەمایەكی ئاینی، یان مرۆڤدۆســـتی، یـــان تەنانەت ئەخالقی، هەر بۆیە 

لەسیســـتەمی ســـەرمایەداریدا واتایەك بۆ بەزەیی نییـــە و نامێنێتەوە، ئەمڕۆ 

دەوڵەتە زلهێزەكانـــی دونیا هەرگیز بەبێ بەرامبەر هاوكاری واڵتە هەژارەكان 

ناكـــەن، بەبێ ســـوو قەرزیـــان پێ نادەن، جـــاری وا هەیـــە كار دەگاتە ئەوەی 

كـــە هەندێك لەو واڵتانە، یان كۆمپانیا ســـەرمایەداریەكانیان سیاســـەتی زۆر 

نامرۆڤانـــە دژ بـــە واڵتە هـــەژارەكان دەگرنە بـــەر، لەوانە پەنـــا دەبەنە بەر 

هەڵگیرســـاندنی شـــەڕی خوێناوی و كاولكاریی كە ســـەدەها هەزار كەسی تێدا 

دەبێتە قوربانی، تەنها بەمەبەســـتی ساغكردنەوەی چەك و تەقەمەنییەكانیان، 

تاقی كردنەوەی كاریگەری كاولكاریان لەسەر مرۆڤ و ژینگەی ئەو واڵتانە، یان 

زۆرجـــار بـــە ملیۆنەها تەن گەنم دەكەن بەژێر ئـــاوەوە، بۆ ئەوەی نرخەكەی 

دانەبەزێـــت، یان پەنـــا دەبەنە بەرباڵوكردنەوەی نەخۆشـــی و پەتا و ڤایرۆس و 

مێرووی زیانبەخش تا بازاڕ بۆ ساغكردنەوەی دەرمان و كااڵكانیان بكەنەوە، بێ 

گوێدانە ئەوەی كە قوربانییەكانی ئەم جۆرە سیاسەتانە تووشی چ بەدبەختی و 

نەهامەتییەك دەبن، چ باجێكی قورس دەدەن. 

پێنجـــەم: ئیســـالم بۆ چەســـپاندنی ئـــەم بنەمایانە ڕێگـــەی ڕازی كردن و 

قەرەبـــوو كردنەوە بـــەكار دهێنێـــت، بۆیە كاتێـــك بەدەوڵەمەندێـــك دەڵێت 

دەســـتگیرۆیی خەڵكـــی هـــەژار بكە، خوای گـــەورە بەچەندین ڕێگـــە بەڵێنی 

قەرەبوو كردنەوەی پێ دەدات، ئەمەش بەپێچەوانەی سیســـتەمی سۆسیالیستی 

ماركسییەوە، كە لەپێناو چەسپاندنی بنەماكانیدا ڕێگای زەبرو زەنگ دەگرێتە 
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بەر، لەسیســـتەمی ماركســـیدا هەزارەها خەڵك بكوژیت، هەزارەها دەوڵەمەند 

لەســـێدارە بدەیـــت، جۆرەها توندو تیـــژی ئەنجام بدەیت لەپێناو ســـەپاندنی 

سیستەمێكی شكستخواردودا، كارێكی ئاساییە و ڕێگە پێدراوە.

شەشـــەم: سیستەمی ئابووری ئیسالمی وەك ســـەرجەم سیستەمەكانی تری 

ئەم ئاینە پیرۆزە، هەموو چاالكی و كار و بنەماكانی دەبەســـتێتەوە بەقیامەت و 

دواڕۆژەوە، واتە مرۆڤ هەرچی بكات لەدونیا لەو بورەدا لێی بەرپرسیارە، دوا 

ڕۆژ ســـزا، یان پاداشتی لەســـەر  وەردەگرێت، بەمەش مرۆڤەكان هەڵدەنێت بۆ 

هەمـــوو كارێكی چاكە، دووریشـــیان دەخاتەوە لە هەمـــوو كارێكی خراپە، ئەم 

 s تایبەتمەندییەیش تەنها لەسیســـتەمی ئیسالمیدا هەیە، پێغەمبەری خودا

لـــەو بارەیەوە لە فەرموودەیەكدا دەفەرمووێت: }اَل �نَُزوُل َقَدَمنننننننا َعْ�ٍد ينَْوَم اْلِقَياَمِة 

َوَعْن ِعْلِمِه َمنننننننا �نََعَل ِبِه، َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن  َحننننننن�هَّ ُيْسنننننننَأَل َعْن أربع: َعْن ُعُمرِِه ِ�يَما َأ�نَْناُه، 
َوَعْن ِجْسِمِه ِ�يَما أَْباَلُه{)9( . واتا: لە ڕۆژی دواییدا هیچ كەس  اْكَتَسنننننننَ�هُ  َوِ�يَما أَننَْفَقُه، 
لەبـــەردەم خـــوای گەورە پێكانی ناتـــرازێ و دەرباز نابێت، تا چوار پرســـیاری 

لـــێ نەكرێت: یەكەم دەربارەی تەمەنی لەچیدا بەســـەری بردووە، دووەم ئەو 

زانســـتەی هەیبـــووە چۆنـــی بەكارهێناوە و چی لێ كردوە، ســـێیەم: ئەو پارە و 

سامانەی كە هەیبووە لە كوێ و چۆنی پەیدا كردووە، لەچیدا خەرجی كردووە، 

چوارەم: الشەی لەچیدا ڕەتاندووە و بەكارهێناوە. 

ئـــەم فەرموودەیە بۆمـــان دەردەخات كە مرۆڤ دەربارەی هەموو شـــتەكان 

یەكجار پرســـیاری لـــێ دەكرێت، بـــەاڵم دەربارەی پارە و ســـامانەكەی دووجار 

9- الترمذي )محمد بن عيســـى الترمذي الســـلمي(، سنن الترمذي )الجامع الصحيح(، ج٤، دار إحياء 
التـــراث العربي، بيـــروت، ص٦١٢، رقم الحديث )٢٤١٧(. تحقيق: أحمد محمد شـــاكر  وآخرون.  وقال 
الترمـــذي: حديث حســـن صحيح، قال المحقق: صحيح. والحديـــث صححه األلباني أيضا في: محمد 
ناصـــر الديـــن األلباني )محمد ناصر الدين األلباني(، صحيـــح الترغيب والترهيب، ج٣، ط5، مكتبة 

المعارف، الرياض، ص٢٢٧، رقم الحديث )٣59٢(. قال: حديث حسن صحيح.
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پرســـیاری لـــێ دەكرێت، یەكەم: لە كـــوێ و چۆنی پەیدا كـــردووە، دووەمیش: 

لەچیدا خەرجی كردووە )10(، ئەمەش مرۆڤ وا لێدەكات كە زۆر بە هۆشیاری 

مامەڵە لەگەڵ ئەم پرسە هەستیارەی ژیانی بكات، كە ڕۆژانە لەوانەیە سەدەها 

جار دووبارە بێتەوە، ئەمەش یەكێكە لە تایبەتمەندیە ناوازەكانی سیســـتەمی 

ئابوریی ئیسالمی.

بـــەاڵم لـــە سیســـتەمە ئابورییەكانی تری دونیـــادا پارە و ســـامان تەنها بۆ 

دونیایـــە، بۆیە مرۆڤەكان تێیدا بەشـــێوەیەكی ڕەهـــا هەرچی و هەرچۆن بێت 

هـــەر لەهەوڵی پەیداكردن و كۆكردنەوەیدان، هەر بەهەمان شـــێوەش خەرجی 

دەكەن، بەردەوامیش كار بۆ ئەوە دەكەن كەخۆیان لەو یاسایانە بدزنەوە كە تا 

ڕادەیەك ئازادییەكانیان كۆت دەكات، یان باجیان لەســـەر دادەنێت، بەاڵم ئەمە 

لە سیســـتەمی ئابووریی ئیســـالمیدا ڕوو نادات؛ چونكە تاكەكان باش دەزانن 

كە ئەگەر لە یاســـاكانی دونیاش قوتار بن، ئەوە لە یاســـاكانی دواڕۆژ و بەردەم 

دادگای خودای بەتوانا، دەربازبونیان مەحاڵە، سزای دواڕۆژیش هەرگیز لەگەڵ 

سزای دونیا بەراورد ناكرێت. 

- ئەمانە و چەندین بنەما و تایبەتمەندی تر هەن كەپێمان دەڵێن سیستەمی 

ئابووری ئیســـالمی، تاكە سیستەمە كە زامنی دابینكردنی خواستەكانی هەموو 

تاكەكانە بەبێ جیاوازی لە دونیا و دواڕۆژیاندا.

١٠- هەر لەبەر ئەم هۆكارەشە كە دەوڵەمەندەكان پێنجسەد ساڵ دوای هەژارەكان دەچنە بەهەشتەوە، 
چونكە پارەیان زۆر بووە، لێپێچینەوەی  وردیان لەگەڵ دەكرێت، زۆر لەسەری ڕادەگیرێن.
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٢-پێناسەی )الربا( سوو:

ســـەرەتا و بـــەر لـــەوەی بچینە ســـەر پێناســـەی وشـــەی )ربا( لـــە ڕووی 

زمانەوانییەوە، دەمەوێت ئەوە بڵێم كە بەكارهێنانی وشـــەی )سوود( لەزمانی 

كوردیدا بەرامبەر وشەی )ربا( لەزمانی عەرەبیدا هەڵەیە، چونكە وشەی سوود 

بـــە واتـــای قازانج دێت كـــە لەعەرەبیدا پێی دەگوترێت )ربـــح(، یان )فائدە( ، 

ئـــەوەش كارێكـــی ڕێگە پێدراو و خوازراوە، بەاڵم )ربا( واتایەكی شـــەرعی تری 

هەیـــە، كارێكی حەرامـــە و یەكێكە لەتاوانە گـــەورەكان، هەرچەندە لەكوردیدا  

وشـــەیەكی وامان نییە دەقا ودەق واتای )ربا( بدات بەدەســـتەوە، بەاڵم دەبێت 

ئاگامـــان لـــەو جیاوازییە بێت، چونكـــە زۆر كات دامەزراوە ســـووخۆرییەكان 

بەمەبەســـت ئەو جۆرە  وشـــانە بەكار دەهێنن، تا چاوبەست لە خەڵكی بكەن و 

لەڕێی گۆڕینی زاراوەكانەوە ســـنوورەكانی حەاڵڵ و حەرامیان لێبشێوێنن، هەر 

وەك چۆن بە عارەق و شلەمەنیە بێهۆشكارەكانی تر دەڵێن مەشروباتی رۆحی، 

یان بە بەدڕەوشـــتی و بێشـــەرمی دەڵێن ئازادی تاكەكەســـی، لێرەشـــدا زۆرجار 

بەهەمان مەبەســـت وشەی )سوود( بەكار دەهێنن. بۆیە پێویستە هەمووالیەك 

ئەوە بزانین كە ئیســـالم دژی ســـوود و قازانج نییە، بەاڵم دژی )ربا(یە. بەاڵم  

وەكو پێشتریش گوتمان بەخاتری ئەوەی كە لەزمانی كوردیدا  وشەیەكی وامان 

نییە كە بەرامبەر وشـــەی )ربا( بێت، ئەوا ئێمە لێرەدا و لەبەرامبەریدا وشەی 

)ســـوو( بەكاردەهێنین، تا بتوانین لە )ســـوود( كە وشـــەیەكی شەرعی و ڕێگە 

پێدراوە جیای بكەینەوە.

ڕیبا: ڕیبا لە ڕووی زمانەوانییەوە لە زمانی عەرەبیدا بە واتای گەشەكردن، 

زۆریی، بااڵدەســـتی دێت، خوای پەروەدگار لـــە قورئاندا و لەچەند جێگەیەكی 

جیاوازدا وشەی )ربا(ی بۆ هەر یەك لەم واتایانە بەكارهێناوە: 
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بۆ نموونە لە باســـی دیاردەیەكی سروشـــتیدا دەفەرموێـت: {َوتَ��َرى اْلأَْر�َض 

ْت  وَربَْت})11( . واتا: تۆ كە ســـەیری زەوی دەكەیت  َهاِمَدًة َفاإَِذا اأَنَزلْنَا َعَلْيَها اْلَاء اْهتَزَّ
دەبینیت خامۆش و بێ جوڵەیە، بەاڵم كە بارانمان بەســـەردا باراند، دەكەوێتە 

جوڵە و گژ وگیاكانی سەردەردێنن و گەشە دەكەن.

ْربَى ِمْن  ٌة ِهَي اأَ دەربارەی نەتەوەیەك لەنەتـــەوەكان دەفەرمووێت: {اأَن تَُك�َن اأُمَّ

اأُمٍَّة})12(. واتا: نەتەوەیەك لەنەتەوەیەكی تر زیاتر بێت لە ڕووی ژمارە و زۆری 
هاواڵتیان و پارە و دەسەاڵتەوە.

ْ�ا َر�ُش���َل َربِِّهْم  دەربارەی ســـزای یەكێك لەنەتـــەوەكان دەفەرمووێـت: {َفَع�شَ

اِبيًَة})13( . واتا: ئەوانە لـــە فەرمانی پێغەمبەری خودای خۆیان  َفاأََخَذُه��ْم اأَْخ��َذًة رَّ
یاخیبوون، ســـەرپێچیان كرد، بۆیە خوای گەورە لەناوی بردن و ســـزایەكی پڕ 

ئازاری دان كە لە سزای نەتەوەكانی پێش خۆیان زیاتر بوو.

َدَقاِت })14( . واتە:  بَا و َيُْرِبي ال�شَّ ُ الْرِّ دەربارەی ڕیبا خۆی دەفەرموێت: {َيَْحُق الهّ

خـــودای پەروەردگار فەڕو بەرەكەت لەپارەی ســـوو هەڵدەگرێت، لەبەرامبەردا 

پارەی چاكە و بەخشین گەشە پێدەكات و زیادی دەكات.

كەواتە وشەی ڕیبا لە قورئاندا و لە ڕووی زمانەوانییەوە بۆ چەند واتایەكی 

جیاواز بەكارهێنراوە. 

١١ - سورة الحج: اآلية )5(.
١٢ - سورة النحل: اآلية )9٢(.
١٣- سورة الحاقة: اآلية )١٠(.

١٤ - سورة البقرة: اآلية )٢٧٦(.
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٣- پێناسەی سوو وەك زاراوەوەیەكی فیقهی:

زانایان دەربارەی ســـوو  وەكو زاراوەیەكی شەرعی پێناسەی جیاوازیان هەیە 

لەوانە:

حەنەفییەكان لە پێناســـەی ســـوودا دەڵێـن: )فضل خال عن عوض بمعيار 

شـــرعي، مشـــروط ألحد المتعاقدين في المعاوضة()15(. واتا: بەپێوەری شەرعی 

زیادەیەكی بەبێ بەرامبەرە، یەكێك لە الیەنەكانی گرێبەستەكە دەیكاتە مەرج 

لەسەر الیەنەكەی تر لە كاتی ئاڵو وێركردندا )16(.

مالیكییەكان دەربارەی ســـوو دەڵێـــن: )كل زيادة لم يقابلها عوض()١٧( . واتا: 

هەموو زیادەیەكە، كە بەرامبەرێكی نەبێت.

شافعیەكانیش لە پێناسەیدا دەڵێن: )عقد علی عو ض مخصوص، غیر معلوم 

التماثل فی معیار الشرع حالة العقد، أو مع تأخیر فی البدلین أو أحدهما()18(. 

واتا: گرێبەســـتێكە لەســـەر بەرامبەرێكی دیاریكراو، كە ڕێژەی یەکسانبوونیان 

بەپێی پێوەرە شەرعییەكان، كاتی ئەنجامدانی گرێبەسەتەكە نەزانراوە)١9(، یان 

یەكێـــك لە كااڵكان، یان هەردوكیان لە كاتی ئەنجامدانی گرێبەســـتەكە ئامادە 

١5 - عبد الغني الغنيمي، اللباب في شرح الكاب، ج٢، المكتبة العلمية، بيروت، ص٣٧، تحقيق وتعليق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد.

 ١٦- بۆ نمونە: تۆ )١٠( غم ئاڵتون دەدەیت بەكەســـێك، لە بەرامبەردا داوا دەكەیت ئەو )١5( غم 
ئاڵتونت پێبدات، ئەم )5( غرامەی كە هەیە زیادەیەكی بێ بەرامبەرە. 

١٧- إبن العربي )محمد بن عبد الله(، أحكام القرآن، ج١، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ص٣٢٢.
١8 - الغمراوي )محمد الزهري(، السراج الوهاج على متن المنهاج، دار المعرفة، بيروت، ص١٧٦.

١9- ئەمـــە جۆرێكـــە لەســـوو كە پێی دەگوترێت ســـووی زیادە، بـــۆ نموونە تۆ )١٠٠غـــم( ئاڵتون 
دەفرۆشـــیت بەكەســـێك بە )١١٠غم(، یان بەمشـــتێك ئاڵتون كەنازانین كێشەكەی چەندە، ئم دوو 
حاڵەتـــە هەردووكیان ســـووە، چونكە لـــەوەی یەكەمـــدا زیادەكە دیـــارە و بەبەرچاوەوەیە، لەوەی 
دووەمدا كێشـــی مشـــتەكە نادیارە، شـــافعیەكانیش بنەمایەكی فیقهیان هەیە كاری لەسەر دەكەن 
دەڵێت: )الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل(. واتا نەزانینی هاوتا بوون و وەكو زانینی زیادە وایە. 
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نەبێت )20(.

حەنبەلییەكانیش لە پێناســـەی سوودا دەڵێن: )تفا�شل يف اأ�شياء، ن�شاء يف اأ�شياء، 

خمت�ض باأ�شياء،  ورد ال�رشع بتحريها ن�شاً يف البع�ض، قيا�شاً يف الباقي منها()21(. 
واتـــا: زیادبوونـــی یەكێكە لـــە كااڵكان )22(، یـــان ئامادەنەبوونی یەكێكە لە 

كااڵكان)٢٣(، تایبەتە بەهەندێك كااڵوە)24(، كەشـــەرع حەرامی كردوە، هەندێكیان 

دەقی لەسەر هاتووە)25(، هەندێكی تریشیان بەقیاس حەرامكراوە)26(.

ئەگـــەر ســـەرنجی هەموو ئەو پێناســـانە بدەیـــن پێناســـەی مالكیەكان لە 

هەموویـــان فراونترە؛ چونكە هەموو زیادەیـــەك دەگرێتەوە كە بەرامبەرێكی 

نەبێت لە هەموو مامەڵەكاندا بەقەرزیشەوە، بەاڵم پێناسەكانی ئەوانی تر تەنها 

ئەو گرێبەســـتانە دەگرێتەوە كە ئاڵوگۆڕیان تێدایە و ســـووی قەرز ناگرێتەوە؛ 

چونكە قەرز مامەڵەیەكی دارایی نییە كە ئاڵوگۆڕی تێدا بێت.

٢٠- ئەمە جۆرێكی ترە لەجۆرەكانی ســـووی مامەڵە كەبریتیـــە لەدواكەوتن، یان ئامادە نەبوونی 
یەكێـــك لـــەكااڵكان، بۆ نموونە یەكێك لـــە ئاڵتونەكان لە كاتی ئەنجامدانی گرێبەســـتەكە ئامادە 
نەبێت، یان هەردووكیان، ئەمیش دەبێتە ســـوو، چونكە لەفرۆشـــتنی ئاڵتون بە ئاڵتون، یان زیو 
بەزیو، یان پارە بەپارە، یان گەنم بەگەنم، دەبێت هەردوو كااڵكە كاتی ئەنجامدانی گرێبەستەكە 

ئامادەبن.
٢١- الســـيوطي )مصطفى بن ســـعد بن عبده(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج٣، ط٢، 

المكتب اإلسالمي، بيروت، ص٣.
٢٢-  وەكو فرۆشـــتنی )١٠غم( ئاڵتون بە )١١غم(، یـــان )١٠كغ( گەنم بە )١١كغ(، یان )١٠٠٠دینار( یە 

)١١٠٠( دینار.
٢٣- ئەگەر یەكێك لەكااڵكان ئامادە نەبێت لەكاتی ئەنجامدانی گرێبەســـتەكەدا ئەویش دەبێت بە 

سوو. 
٢٤- واتا ســـووی كڕین و فرۆشـــتن تایبەتە بەهەندێك كااڵوە و وەكو : )ئاڵتون، زیو، دراو بەهەموو 
جۆرەكانییەوە، گەنم، جۆ، خورما، خوێ، ترێ( و چەند شتێكی تر، هەندێك شت هەیە سووی تێدا 

دروست نابێت  وەكو : )خانوو، سەیارە، جل و بەرگ، هتد(.
٢5- ئەوانەی دەقیان لەسەر هاتووە  وەكو سووی: )ئاڵتون، زیو، گەنم، جۆ(.

٢٦- ئەوانەی بەقياس حەرامكراون  وەكو سووی: )برنج، يان دراوە جياوازەكان(.
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٤- پێناسەی سوو وەك زاراوەیەكی ئابووری:

ســـوو لە زاراوەی ئابووریدا چەند پێناســـەیەكی بۆ دەكرێت كە هەموویان 

سووی قەرز دەگرنەوە، باس لە سووی مامەڵە ناكەن لەوانە:

سوو بەو نرخە دەگوترێت كە لە بەرامبەر بەكارهێنانی پارەدا وەردەگیرێت، 

یان بریتییە لە نرخی بەكرێدانی دەسمایە )27(. 

یان بریتییە لەو نرخەی كە خاوەن دەسمایە لە بەرامبەر مەترسی بە قەرزدانی 

پارەكەیدا و ەری دەگرێت )28(.

یاخـــود بریتیـــە لەو بەشـــە قازانجەی كە خـــاوەن دەســـمایە لەقەرزارەكەی و 

ەردەگرێت )29(.)30(.

سیســـتەمی ئابووری ئیســـالمی هەموو ئەم پێناسە و پاساوانە بۆ و ەرگرتنی 

ســـوو ڕەتدەكاتەوە، چونكە سوو لەئیســـالمدا تەنها لە قەرزدا دروست نابێت، 

قەرزیش لەئیســـالمدا بە مامەڵە ئەژمار ناكرێـــت، تا بەپێوەری قازانج و زیان 

هەڵسەنگاندنی بۆ بكرێت، بەڵكو كارێكی چاكەخوازی، خۆبەخشانەیە، پێویستە 

٢٧- ئـــەم بۆچوونە پێی وایە هەروەك چـــۆن لەبەرامبەر بەكارهێنانی خانوو، یان ئۆتۆمبێل، یان 
هەر كەرەســـتەیەكی تر پارە و وەردەگیرێت، ئاوهـــاش لەبەرامبەر بەكارهێنانی پارە دەكرێت كرێ  

وەربگیرێت.  ئەم پێناسەیە تەنها سووی قەرز دەگرێتەوە.
٢8- پاســـاوی  وەرگرتنی ســـوو بەپێی ئەم بۆچوونە ئەوەیە كە خاوەن دەســـمایە كاتێك پارەكەی 
داوە بەقەرز كەوتۆتە مەترســـیەوە، چونكە لەوانەیە پارەكەی دەســـنەكەوێتەوە، بۆیە بۆی هەیە 

لەبەرامبەر ئەو مەترسیەدا پارە  وەربگرێت.
٢9- لەم بۆچوونەشـــدا پاساوی ســـوو خواردن بەوە دێتەوە، كە قەرزدارەكە كاری بەپارەی خاوەن 
قەرزەكەوە كردووە، قازانجی لێكردووە، بۆیە خاوەن قەرزەكەش مافی ئەوەی هەیە بەشـــێك لەو 

داهاتەی بەر بكەوێت.
٣٠- د. محمد عمر شـــابرا، نحو نظام نقدي عادل دراســـة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في 
ضوء اإلســـالم، دار البشـــير، عمان، ط١99٠، ص١٧٣. حسن عبد الله األمین، الفوائد المصرفية والربا، 
اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية، ص٣-٦. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، خالد بن عبد الرحمن 

المشعل، بحث بعنوان: الفائدة والربا شبهات  وتبريرات معاصرة، ع8٠، ص١٣-٢٣.
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بەبـــێ بەرامبـــەر بدرێت، چونكە تۆ هیـــچ كات ناچار نیت قـــەرز بەخەڵكی 

بدەیت، بەاڵم ئەگەر پێتدان، ئەوە نابێت لەبەرامبەردا هیچ سوودێك لەكەسی 

قەرزدار داوا بكەیت، چونكە مەرج نیە قەرز تەنها هی پارە بێت،  و بۆ قەرزی 

پارەیش مەرج نیە ئەو كەســـەی قەرزەكەی كـــردووە مامەڵەی پێوە كردبێت، 

قازانجی لێكردبێت، بەڵكو لەوانەیە بۆ نەخۆشی، یان كردنەوەی خانوو قەرزی 

كردبێت، مەرجیش نییە ســـوودی لێبینیبێـــت و بەڵكو بەپێچەوانەوە لەوانەیە 

زەرەری لێكردبێـــت، جـــا كابرای ســـوو خۆریش لەوالوە بڕێـــك پارەی زیادەی 

خوالوی لەســـەر بكاتە ماڵ، ئەوكات ئەوەندی تـــر قەرزارەكە بارگران دەبێت، 

هەرگیز لەژێر باری قەرزاری ڕزگاری نابێت.

ســـەبارەت بەپاســـاوی مەترســـی نەگەڕانەوە و فەوتانی قەرزیش، ئیســـالم 

لەبری سوو چەندین ڕێگەی داناوە بۆ زەمانەتی  وەرگرتنەوەی قەرزەكە لەوانە 

 وەرگرتنـــی )رهن( و )كفیل( و )كومبیالە( و چەندین ڕێگەی تر، كە لە ســـایەی 

ئەوانەدا هیچ مەترسییەك لەسەر پارەی قەرزەكە نامێنێت.
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سوو لە مێژووی مرۆڤایەتی و ئاینە جیاوازەكاندا:

لەم بەشەدا قسە لەسەر ئەم تەوەرانە دەكەین:

١- سوو لە شارستانییەتە كۆنەكاندا.

٢- سوو لە ئاینی جولەكەدا.

٣- سوو لە ئاینی مەسیحیدا.

٤- سوو لە سەردەمی نەفامی پێش ئیسالمدا.

5- قۆناغەكانی قەدەغەكردنی سوو لە ئیسالمدا.

٦- حوكمی سوو لە قورئاندا.

٧- حوكمی سوو لە فەرموودەكانی سەروەردا.

8- هۆكارەكانی قەدەغەكردنی سوو لە ئیسالمدا.

بەشی دووەم)١(
١- ئەم بەشە ڕۆژی: ٢٠١٤/١٢/٦ تۆماركراوە.
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١- سوو لەشارستانیەتە كۆنەكاندا:

پێدەچێت بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی دیاردەی سووخۆری لەكۆمەڵگاكاندا 

بوونـــی هەبووبێت: بۆ نمونە لەســـەدەی هەشـــتی پێش زایین، لە ســـەردەمی 

فیرعەونەكاندا بەتایبەت لەســـەردەمی )بۆخۆریـــس( كە دەگەڕێتەوە بۆ )٢٤( 

هەمین نەوەی فیرعەونەكان، ڕێژەی سوو گەیشتۆتە )٢٢%(، تا ئەم پیاوە ناچار 

بووە بڕیارێك دەربكات كە پارەی سوو قەدەغە و یاساغ بكات.

لەشارســـتانییەتە كۆنەكانی عێراقیشدا و وەكو ئاشـــورییەكان، كلدانییەكان، 

ســـۆمەرییەكان، دەســـەاڵتدارانی ئـــەو ســـەردەمە نرخی ســـوودیان بۆ خەڵكی 

دیاریكـــردوە، پیاوە ئاینییەكانیان بەناوی خوداكانەوە ســـوویان داوە بەخەڵك، 

سووشـــیان لەخەڵك  وەرگرتووە، لەســـەردەمی كلدانییەكان و سۆمەرییەكانیشدا 

ڕێژەی سوو بە )١5% تا ٣٣%( دیاریكراوە، لەسەردەمی ئاشورییەكاندا بە لە نێوان 

)١٢% تا 5٠%( دیاری كراوە.  لەســـەردەمی بابلییەكانیشـــدا دیاردەی سووخۆریی 

بەشێوەیەكی بێویژدانانە بەر باڵوبووە و هەندێجار ڕێژەكەی گەیشتۆتە )٤5٠%( 

تـــا ســـەردەمی حاموڕابی كـــە مێژووەكـــەی دەگەڕێتەوە بـــۆ )١8٠٠ پ.ز(، ئەو 

لەســـەردەمی خۆیدا چەندین چاكسازی ئابووری كردووە، لەوانە ڕێژەی سووی 

لە نێوان )٣٠% تا 5٠%( بە یاسا دیاری كردووە. 

ئیغریـــق، ڕۆمانییـــەكان، یۆنانییەكانیـــش بەهەمان شـــێوەی گەالنی پێش 

خۆیان مامەڵەیان بە ســـوو كردووە، تاكار گەیشتۆتە ئەوەی كاتێك هەژارەكان 

ناچـــار دەبوون قەرز بكەن، دەكەوتنە ژێر بەزەیی خاوەن دەســـمایەكانەوە كە 

بۆیـــان هەبوو لە كاتی نەدانەوەی قەرزەكاندا لە كاتی خۆیدا بیانكەنە كۆیلە و 

ئـــازادی ژیانیان لێ زەوت بكەن، یان بەندیان بكـــەن، هەر ئەمەش وایكردووە 

كە بیریار و فەیلەســـوفەكانی ئەو سەردەمە لە نموونەكانی ئەفالتۆن و ئەرستۆ 
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بەتونـــدی بەگژ ئەم دیاردەیـــەدا بچنەوە و بانگەشـــەی بنەبڕكردنی بكەن، تا 

ئەو ســـەردەمەی )سۆلۆن( هات، زۆرێك لە یاســـای میسرییەكانی گواستەوە بۆ 

یۆنانییەكان، سیستەمی كۆیالیەتی هەڵوەشاندەوە، ڕێگەی دا بەخاوەن قەرزەكان 

دەســـتبگرن بەســـەر زەوی و زار و موڵك و كەل وپەلی قەرزارەكاندا، بەاڵم بۆیان 

نەبوو خۆیان بكەنە كۆیلە، یان بەندییان بكەن )١(.

٢- سوو لە ئاینی جولەكەدا:

قورئانـــی پیرۆزدا دەربارەی حوكمی ســـوو الی جولەكەكان دە فەرمووێت: 

بَا  َوَقْد نُُه�اْ َعْنُه})٢(. واتا: ســـوویان  وەردەگرت و دەخوارد لە كاتێكدا  {َواأَْخِذِه��ُم الرِّ
لێیـــان قەدەغە و یاســـاغ كرابوو. ئەمە ئاماژەیەكی ڕوونە، بەوەی كە ســـوو لە 

شەریعەتی یەهودییەكاندا، بەهەمان شێوەی شەریعەتی ئیسالم حەرام بووە.

لە تەوراتیشـــدا كە پەرتووك و شـــەریعەتی ئاســـمانی جولەكەكان خۆیانە، 

بەهەمـــان شـــێوەی قورئان باســـی حوكمی ســـوو دەكات لەســـەر جولەكەكان و 

لەدەقێكیدا دەڵێت: )اإذا اأقر�شت ماًل لأحد من اأبناء �شعبي فال تقف منه م�قف الدائن  ول 

تطل��ب من��ه رباً لالك()٣(. واتا: ئەگەر پارەت دا بەقەرز بەیەكێك لە نەوەكانی من، 
بەچاوی قەرزارو خاوەن قەرز سەیری مەكە، داوای سووی پارەكەتی لێمەكە.

لـــە دەقێكی تردا هاتووە: )واإذا افتقر اأخ�ك  وق�رشت ي��ده عندك، فاأع�شده غريباً اأو 
م�شت�طناً فيعي�ض معك ل تاأخذ منه رباً()4(. واتا: ئەگەر براكەت هەژار كەوت و دەستی 
كورت بوو لەالت، هاوكاری و پشـــتیوانی بكە، ئەو كەســـە كەسێكی بێگانە بێت، 

١- محمد الجمال، موسوعة اإلقتصاد اإلسالمي، ط٢، دار الكتب المصرية، ص٣8٧. مجلة المسلم المعاصر، د. 

محمود عارف  وهبة، بحث بعنوان: نظريات الفائدة )الربا( في الفكر االقتصادي، ع٢٣.
٢- سورة النساء: اآلية )١٦١(.

٣- سفر الخروج، اإلصحاح ٢٢، الفقرة٢٤.
٤- سفر الالويين، اإلصحاح ٢5، فقرة ٣5- ٣٧.
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یان هاواڵتی بێت و لەگەڵت بژی بەسوو پارەی مەدەرێ.

ئەمـــە حوكمی ســـووە لە تەوراتدا، بەاڵم پیـــاوە ئاینییەكانی جولەكە وەك 

نەریتی هەمیشەییان، هاتن هەنگاو بەهەنگاو سوویان حەاڵڵكرد، سەرەتا تەنها 

بۆ خۆیانیان حەاڵڵكرد، بۆ حاڵەتی پێویستی بەسێ مەرج:

١- ڕێژەی سووەكە لە یەك لەسەر پێنجی قەرزەكە زیاتر نەبێت.

٢- سووەكە بە ڕەزامەندی كەسەكە خۆی بێت، بەنییەتی دیاری و بەخشین بێت.

٣- لەنێوان دووكەســـدا دووبارە نەبێتەوە، واتە هەر دووكەسێك تەنها یەك 

جار بۆیان هەیە مامەڵەی سوو خۆری لەگەڵ یەكتردا بكەن.

دوای ئەمـــە ڕێگەیـــان دا بـــە قوتابییەكانیـــش بەســـوو پارە لە مامۆســـتا 

ئاینیەكانیان  وەرگرن، بەاڵم بەمەرجێك بەڕەزامەندی خۆیان بێت، سووەكەش 

بەناوی دیارییەوە بێت.

دواتر بازنەكەیان زیاتر فراوان كرد، ڕێگەیاندا بەوەی هەموو گەلی جولەكە 

بۆیان هەیە بەسوو مامەڵە لەگەڵ یەكتردا بكەن، بەمەرجێك كەسێكی غەیری 

جولەكە نێوەندگیریان بكات )5(.

ئەمەش وای كرد دیاردەی ســـوو بەشێوازێكی بەرباڵو لەنێو شوێنكەوتوانی 

ئاینـــی جولەكـــە باڵوبێتەوە، بیریـــار و پیـــاوە ئاینییەكانیان بـــە تەواوەتی و 

بەشـــێوەیەكی ڕەها بانگەشەی بۆ بكەن، تا كار گەیشـــتە ئەوەی بازرگانەكانی 

جولەكە لەئەڵمانیا بیریان لەوەكردەوە، پارە لەجوتیارەكان كۆبكەنەوە و بەسوو 

بیدەن بەخەڵكانی تر، بەشێكی سووەكە بدەن بەجوتیارەكان، بەشەكەی تریشی 

بۆخۆیان هەڵگرن، دواتر ئەم سیاســـەتە پەرەی ســـەند، بیرۆكەی دامەزراندنی 

بانكی ســـووخۆری لێكەوتەوە.  لە ســـاڵی )١١5٧ز( لە شـــاری بوندوقیە لەســـەر 

دەســـتی بازرگانەكانـــی جولەكە یەكەم بانكی ســـووخۆری دامـــەزرا، دواتریش 
5- چونكە ئەوان پێیان وایە سوودان بەغەیری جولەكە دروستە.
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لەســـاڵی )١٤٠١ز( بانكێك لەبەرشەلۆنە كرایەوە، پەتای كردنەوەی بانكی ئەهلی 

گواســـترایەوە بۆ واڵتە ئیســـالمییەكان، لە ســـاڵی )١898ز( یەكەم بانك بەناوی 

بانكی ئەهلی میسری كرایەوە.

هەربۆیـــە هیتلـــەر ڕقـــی زۆری لەجولەكـــە بـــوو، چونكە پێـــی وابوو كە 

ئـــەوان هـــۆكاری الوازكردنی ئەڵمانیا بوون، لەپەرتووكـــی )كفاحی( دا دەڵێت: 

)تێبینـــی ڕەوشـــتی جولەكەكانم دەكرد لەســـەر شـــەقام  پەیوەندییان بەكاری 

بەدڕەوشتییەوە لە ڤییەنادا زۆر بەڕوونی دیاربوو، ئەو كات كە بۆم دەركەوت 

جولەكە ئەو مرۆڤە ســـووخۆرە خوێن ســـاردە بێ ئابڕوەیە، كە سەروەتەكەی 

لـــەو بازرگانییە خراپـــەدا دەخاتە گەڕ، كە کۆمەڵگا لەنـــاو دەبات، تەزوویەك 

بەهەموو ئەندامەكانی لەشمدا هات( )6(.

٣- سوو لەئاینی مەسیحیدا:

لە ئاینی مەســـیحیدا بەهەمان شێوەی ئاینی جولەكە و سەرجەم ئاینەكانی 

تـــر ســـووخۆری حەرام بوو، ســـزای تونـــدی هەبوو، چونكە جگـــە لەوەی كە 

كەســـی سووخۆر ناچار دەكرا ســـووەكە بگێڕێتەوە بۆ خاوەنەكەی، بەمورتەد و 

هەڵگەڕاوەش لەدین پۆلێن دەكرا، باوكە سكوبا لەو بارەیەوە دەڵێت: )هەركەسێك 

بڵێت ســـوو حەرام نییە، بەبێباوەڕ ئەژمار دەكرێـــت(.  باوكە یوبنیش دەڵێت: 

)سووخۆرەكان هەر لەدونیا كەرامەتیان لەدەست دەدەن، لەپاش مردنیش شایەنی 
ئەوە نین كفن بكرێن(. تەنانەت یەكێك لە بڕیارەكانی مەجمەعی مەسكۆنی )7(

٦- إدولف هتلر، كفاحي، ص٢٢، ط١، ١9٧٤، دار الكتب الشعبية، بيروت. 
٧- بەو كۆنگرانە دەگوترێت كەپیاوانی ئاینی مەسیحی ڕێكی دەخەن، بۆ تاووتوێكردنی كاروباری 
ئاینەكەیان، كاتێك بە )مەسكۆنی( ئەژمار دەكرێت كەهەموو پیاوانی ئاینی مەسیحی لەسەرانسەری 

جیهاندا بۆ بانگهێشت بكرێت، بەسەرپەرشتی پاپا خۆی بەڕێوە بچێت. 
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)5( كەلەشـــاری نیقیە لەساڵی )٣٢5ز( بەسترا، ئەوەبوو: )هەركەسێك لەمەودوا 

ســـوو بخوات، یان داوا لەكەسێك بكات بۆی  وەربگرێت، یان قەرز بەسوو بدات، 

یان بەهەر فێڵێك بیەوێت قازانجێكی پیس بەدەســـت بێنێت، ئەوە پێویســـتە 

هەموو كەس پەیوەندی لەگەڵ بپچڕێت، بەچاوی نامۆ و بێگانە سەیر بكرێت(.  

ئەم بڕیارە تا ماوەیەكی زۆر كاری پێكراو، مەسیحییەكان پێوەی پابەند بوون.

بـــەاڵم ئەوانیش بەهەمان شـــێوەی شـــوێنكەوتەكانی ئاینـــی جولەكە پاش 

ماوەیەك هەنگاو بەهەنگاو ســـوویان حەاڵڵ كرد، ئەوەبوو سەرەتا بۆ هەندێك 

حاڵەت و كەســـی تایبەت حەاڵڵیان كرد لەوانە: بۆ حاڵەتی پێویســـتی و كەسێك 

ناچـــار بێت، بۆ پارەی كەســـی پێنەگەیشـــتو و وەكو ژن و هەتیـــو، لە حاڵەتی 

غەرامـــە و بەمەبەســـتی ناچاركردنی كەســـی قـــەرزار كە قەرزەكـــەی لەكاتی 

خۆیدا بگێڕێتەوە، بەم شـــێوەیە و تا كۆتاییەكانی ســـەدەی )١٣ز( ســـووخۆری 

بەشێوەیەكی بەرتەسك مایەوە. دواتر و لەژێر فشاری سەختی ژیان، دەركەوتنی 

چینی دەرەبەگ و سەرمایەدارەكان لەالیەك، كاڵبوونەوەی هەژموونی كەنیسە و 

پەراوێز كەوتنی لەكۆمەڵگاكاندا، دیاردەی سووخۆری بەتەواوی پەرەی سەند و 

بووبە شـــتێكی زۆر ئاسایی، تاكار گەیشتە ئەوەی سوو بوو بەیەكێك لەبنەما و 

كۆڵەكەكانی ئابووری كۆمەڵگاكان لە ئەوروپادا )8(.

٤- سوو لەسەردەمی نەفامی پێش ئیسالمدا:

حاڵی كۆمەڵگا عەرەبییەكان كە سەدەها ساڵبوو هیچ پەیام و پێغەمبەرێكیان 

بۆ نەهاتبوو، لەحاڵی كۆمەڵگا ئەوروپییەكان كەسەدەها پێغەمبەریان بۆ هاتبوو 

لەڕووی ســـوخۆرییەوە باشتر نەبوو، بەڵكو سووخۆری الی ئەمان كارێكی زۆر 

الربا:  مخاطر  الجيوسي،  إسماعيل  توفيق  ص١١-٢٠.  الربا،  فقه  زيد،  أبو  جالل  عبدالعظيم   -8
اإلجتماعية، اإلقتصادية، ص١-5.
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ئاســـایی و ڕێگە پێدراو بوو، بەچەندین شێواز لەگەڵ یەكتر مامەڵەیان بەسوو 

دەكرد، دیارترینی شێوازی سوو خۆری لەم كۆمەڵگایانەدا ئەمانە بوون:

سووی قەرز: ئەم جۆرە سووە بەرباڵوترین جۆری سوو بوو لەو سەردەمانەدا و 

كاتێك دروســـت دەبوو كە كەسێك پێویســـتی بەقەرز ببوایە، ڕووی لەكەسێك 

بنایـــە بۆ ئـــەوەی قەرزی بداتێ بەســـوو قەرزی دەدایـــە، ئەمیش دوو جۆری 

هەبوو:

جـــۆری یەكەم: هەر لەســـەرەتاوە كابرای خاوەن قـــەرز ڕێدەكەوت لەگەڵ 

قەرزارەكە كەلەكاتی گەڕانەوەی قەرزەكەدا، زیاد لەو بڕە پارەیەی بۆ بگێڕێتەوە 

كەئەم پێیداوە.

جـــۆری دووەم: ئەوە بوو خـــاوەن قەرزەكە مەرجی ئەوەی لەســـەر دادەنا 

كە ئەگەر لەكاتی خۆیدا قەرزەكە نەگێڕێتەوە ســـووی دەخاتە ســـەر. هەندێك 

جاریـــش خـــاوەن قەرزەكان هەر دوو جۆری ســـووەكەیان لەســـەر قەرزارەكان 

دادەنا.

ســـووی مامەڵە: ئەمیش جۆرێكی تر بوو لەســـوو، كاتێك دروست دەبوو كە 

كەسێك شتێكی دەفرۆشت بەكەسێكی تر، مەرجی ئەوەی لەسەر دادەنا ئەگەر 

لەكاتی خۆیدا پارەكەی نەداتێ ئەوە سووی دەخاتە سەر.

ســـوویەكی تـــر هەبوو كـــە خەڵكی بەســـوویان نەدەزانی ئەویـــش لەكاتی 

ئاڵوگۆڕكردنـــی ئاڵتـــون بەزیوو، یـــان گەنم بەجۆ، گوێیان نـــەدەدا بەوەی كە 

پێویســـتە هەردوو شـــتەكە لەكاتی گرێبەســـتەكەدا ئامادە بێـــت، بەاڵم دواتر 

ئیسالم ڕوونی كردەوە كە ئەمەش جۆرێكە لەسوو.
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5- قۆناغەكانی قەدەغەكردنی سوو لەئیسالمدا:

یەكێك لە هەرە دیاردە جوانەكانی ئاینی پیرۆزی ئیسالم واقیعی بوونییەتی، 

ئـــەم واقیعی بوونەیشـــی لـــە هەموو بنەمـــا و حوكـــم و ڕێنماییەكانیدا ڕەنگی 

داوەتـــەوە، هەر لەم ڕوانگەیەشـــەوە كاتێك خوای گەورە  ویســـتبێتی حوكمێك 

بگۆڕێت كە چەندین ســـاڵە خەڵكی لەسەردەمی نەفامیدا دەقیان پێوەگرتووە، 

ئەوە سەرەتا زەمینەسازی بۆ كردووە و دواتریش بەچەندین قۆناغ حوكمەكەی 

گۆڕیـــوە، بۆ نموونە عارەق خوای پەروەردگار هەر لەســـەرەتاوە بەرنامەڕێژی 

بـــۆ كـــردووە كە قەدەغەی بكات، بەاڵم یەكســـەر ئەو بڕیـــارەی نەداوە، بەڵكو 

بەچەندین ساڵ و لە چەندین قۆناغدا قەدەغەی كردووە.

ســـووش یەكێكە لەو حاڵەتانەی كە ئیسالم زۆر واقیعیانە مامەڵەی لەگەڵ 

كردووە، بەچەند قۆناغێك و لەچەند ســـاڵێكدا قەدەغەی كردووە، گرنگترینی 

ئەو قۆناغانەی كەخوای پەروەردگار سووی پێ قەدەغە كردووە ئەمانە بوون: 

قۆناغـــی یەكەم: لەم قۆناغـــەدا خوای پەروەردگار تەنهـــا ئاماژەیەكی زۆر  

ورد دەكات بـــەوەی كە ســـوو الی خوا كارێكی نەخوازراوە و پاداشـــتی لەســـەر 

نادات، بەاڵم پاداشـــت لەســـەر خێر و بەخشـــین و چاكە دەدات، لـــەو بارەیەوە 

لەســـورەتی )روم(دا كە ســـورەتێكی مەكییـــە، دەفەرمووێت: {َوَمييييييييييا آ�يَ�يُْتم مِّن ّرابً 

لِّ�يَْربيُييييييييييَو ِف أَْمَواِل النهَّاِس فيَييييييييييَا ييَْربُو ِعنَد اللهَِّ  وَما آ�يَ�يُْتم مِّن زََكاٍة)9( �ُرِيييييييييييُدونَ  وْجَه اللهَِّ فَُأْولَِئَك ُهُم 
اْلُمْضِعُفوَن})10( . واتا: ئەو پارەیەی دەیدەن بەخەڵكی بەسوو تا زیاد بكات، ئەوە 
الی خوا هیچ زیاد ناكات و خوا بەرەكەتی تێناكات، ئەو پارەیەی كە لەبەر خوا 

9- وشەی زەكات لێرەدا مەبەست پێی بەخشینێكی ڕەهایە، نەك ئەو زەكاتەی كە ئێستا هەیە و 
یەكێكە لەپایەكانی ئیسالم، چونكە ئەو زەكاتەی ئێستا هەیە لەساڵی دووی كۆچیدا فەرز بووە، 

سورەتی ڕۆمیش مەككیە و زۆر پێش ئەو هاتۆتە خوارەوە.
١٠- سورة الروم: اآلية )٣9(.
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دەیبەخشن، مەبەستتان پێی ڕەزامەندی خوایە، ئەو پارانە خوای پەروەردگار 

بەرەكەتی تێدەكات و الی خۆی چەند قات زیادی دەكات.

جا ئەگەر سەرنج بدەن لێرە خوای پەروەردگار هیچ ئاماژەیەك بەوە ناكات 

كە ســـوو كارێكی خراپە، یان حەرامە و ســـزای هەیە، بەڵكو تەنها بەراوردێك 

لەنێوان سوو، بەخشین دا دەكات.

قۆناغی دووەم: لەم قۆناغەشــــدا دیســــانەوە خوای پەروەردگار سوو قەدەغە 

ناكات، بەاڵم ڕوونتر قســــەی لەســــەر دەكات، بە یەكێك لە ئــــاكارە خراپەكانی 

نەتەوەكانی تر پۆلێنی دەكات، لەو بارەیەوە لەســــورەتی )نســــا ء( كەسورەتێكی 

مەدەنییە دەفەرمووێت: ﴿َوَأْخِذِهُم الرِّابَ  وَقْد �يُُهواْ َعْنُه  َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل النهَّاِس اِبْلَباِطِل﴾)11(. 

واتا: ئەوان سوویان دەخوارد لە كاتێدا لەسەریان قەدەغەكرابوو، ماڵی خەڵكیشیان 

بەناحەق دەخوارد. لێرەدا ئایەتەكە دوو ئاماژە بەحەرامی سوو دەدات:

یەكەم: بەوەی كەلەســـەر نەتەوەكانی پێش ئەمـــان قەدەغە كراوە، كەواتە 

ڕێی تێ دەچێت لەسەر ئەمانیش قەدەغە بكرێت.

دووەم: بـــەوەی خوای گەورە لەگەڵ خواردنی ماڵی خەڵك بەناحەق باســـی 

دەكات، كە ئەوە ئەو كات حەرامبوو لەســـەر موســـوڵمانان. بەاڵم هێشتا خوای 

پەروەردگار بەحەرام ناوزەندی ناكات و ڕێگیری لێناكات.

قۆناغی ســـێیەم: قۆناغـــی قەدەغەكردن، لەم قۆناغەدا خـــوای پەروەردگار 

بەڕوونی باس لەحەرامی ســـوو دەكات و لەســـورەتی )ا ل عمران( دا لە بارەیەوە 

دەفەرمووێـــت: {َي أَييَُّهييييييييييا الهَِّذيَن آَمُنواْ اَل َتُْكُلواْ الييييييييييّراَِب َأْضَعافاً مَُّضاَعَفًة  َوا�يهَُّقييييييييييواْ الّلَ َلَعلهَُّكْم 

�يُْفِلُحوَن})12( . واتا: ئەی گرۆهی باوەڕداران سوویەك مەخۆن كە چەند قاتی پارەكە 
خۆی زیادی كردووە، لەخوا بترسن بەڵكو خوا سەركەوت و سەرفرازتان دەكات.

١١- سورة النساء: اآلية )١٦١(.
١٢- سورة آل عمران: اآلية )١٣٠(.
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زانایان دەربارەی حوكمی ئەم ئایەتە دوو بۆچوونیان هەیە: 

بۆچوونێكیـــان ئەوەیـــە كەئـــەم ئایەتـــە قۆناغێكـــی ترە لـــە قۆناغەكانی 

قەدەغەكردنـــی ســـوو، ئایەتەكە تەنها باس لە حەرامی ئەو ســـووە دەكات كە 

ڕێژەكـــەی زۆر بێـــت و چەندەها جـــار بێت، بەاڵم ئەگەر یـــەك بەرامبەر، یان 

دووبەرامبەر بێت كێشەی نییە. 

بۆچوونـــی دووەمیش پێـــی وایە كە نەخێر ئەمە بۆ قەدەغەكردنی هەموو 

جۆرەكانـــی ســـووە، بەاڵم كاتێك باســـی ڕێژەكەی دەكات كـــە چەند قات بێت، 

ئەوە باسی واقیعی ئەو كاتەی سووە لە كۆمەڵگای عەرەبیدا، بۆیە لێكدانەوەی 

پێچەوانەی بۆ ناكرێت.

بەاڵم سەرەڕای قەدەغەكردن، ئایەتەكە هیچ هەڕەشەیەكی تێدا نییە، باسی 

هیچ سزایەكیش ناكات. 

قۆناغی چوارەم: لەم قۆناغەدا و لەسورەتی )بقرة(دا خوای پەروەردگار زۆر 

بەتوندی باس لەقەدەغەكردنی سوو دەكات، هەڕەشەی توند لەو كەسانە دەكات 

كە بەســـوو مامەڵـــە دەكەن، لەو بارەیەوە دەفەرمووێت: {الهَِّذيييييييييييَن َيُْكُلوَن الّراَِب اَل 

َا اْلبيَْ�ُع ِمْثُل الّرابَ   ييييييييييْ�طَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك ِبَ�يهَُّهْم قَاُلواْ ِإنهَّ ييَُقوُموَن ِإالهَّ َكَما ييَُقوُم الهَِّذي ييََتَخبهَّطُُه الشهَّ
َوَأَحلهَّ الّلُ اْلبيَْ�عَ  َوَحرهََّم الّراَِب َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مِّن رهَّبِِّه فَا�تيََهَى فيََلُه َما َسَلَف  َوأَْمرُُه ِإَل اللِّ  َوَمْن 
َعيييييييييياَد فَُأْولَيِئَك َأْصَحاُب النهَّاِر ُهْم ِف�َها َخاِلُدوَن * َيَْحُق الّلُ اْلّراَِب  َوييُْرِب الصهََّدقَاِت  َوالّلُ اَل يُِبُّ 
ُكلهَّ َكفهَّاٍر أَثِ�ٍم })13( . واتا: ئەو كەسانەی لەدونیا سوو دەخۆن، كاتێك لە قیامەت 
لەگۆڕەكانیان دێنە دەرەوە، وەكو كەسێكی شێتی سەرلێشێواو لەگۆڕەكانیان دێنە 

دەرەوە، ئەوەش لەسزای ئەوەدا كە دەیانگوت قازانجی مامەڵە و سوو جیاوازیان 

نییە، بەاڵم ئەوانە ڕاست ناكەن، چونكە خوای گەورە قازانجی مامەڵەی حەاڵڵ 

كـــردووە و داهاتی ســـووی حەرام و یاســـاغ كـــردووە، جا هەر كـــەس گوێی لەم 
١٣- سورة البقرة: اآليتان )٢٧5-٢٧٦(.
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ئامـــۆژگاری و فەرموودانەی پەروەردگاری بوو، بەگوێی كرد و دەســـتی لەســـوو 

هەڵگرت، ئەوە پێشتر هەر سوویەكی  وەرگرتوە و خواردووە، هی خۆیەتی و لێی 

ناسەندرێتەوە، چارەنووسی خاوەنەكەشی لەدەستی خودادایە، هەركەسیش پاش 

ئەم فەرمانە بگەڕێتەوە سەر كاری سوو خۆریی، ئەوە خوای پەروەدگار دەیكاتە 

جێنشینی دۆزەخ، بەهەمیشەیی تێیدا دەمێننەوە، خوای گەورە فەڕ و بەرەكەت 

لەسوو هەڵدەگرێت، لەبەرامبەردا پارەی چاكە و بەخشین گەشە پێدەكات و زیادی 

دەكات.  خوای گەورە خەڵكانی بێباوەڕ و ســـووربووی لەســـەر تاوان خۆشناوێت.

َ َوَذُرواْ َما بَِقَي ِمَن الّراَِب ِإن ُكنُتم  لەكۆتاییدا دەفەرموێت: {َي أَييَُّها الهَِّذيَن آَمُنواْ ا�يهَُّقواْ الّل 

َن اللِّ  َوَرُسولِهِ  َوِإن �يُبيُْتْم فيََلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم اَل َ�ْظِلُموَن  َواَل  مُّْؤِمِننَي * فَِإن لهَّْ �يَْفَعُلواْ فَْأَذ�ُواْ ِبَْرٍب مِّ
ُقوا َخ�يٌْر َلُكْم ِإْن ُكنيُْتْم �يَْعَلُموَن})14( .  ُ�ْظَلُموَن * َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فيََنِظَرٌة ِإَل َمْ�َسَرةٍ  َوَأْن َ�َصدهَّ
واتا: ئەی گرۆهی باوەڕداران ئەگەر باوەڕداری ڕاستەقینەن ئەوا لەخوا بترسن و 

دەســـت لەسووخۆریی كۆتا كەن، ئەو سووەی الی خەڵك هەتانە  وەری مەگرن، 

خـــۆ ئەگەر واتان نەكرد ئەوە خودا و پێغەمبەرەكەی sجەنگتان لەدژ بەرپا 

دەكەن، ئەگەریش پەشیمان بوونەوە و تەوبەتان كرد، ئەوە دەستمایەكانی خۆتان 

بۆ خۆتان، نەســـتەمتان لێ دەكرێت و نەســـتەمیش لەخەڵك بكەن.  ئەگەریش 

قەرزارەكانتان دەســـتیان كورت بوو نەبوو بوون، ئەوە مۆڵەتی قەرزەكەیان بۆ 

درێژ بكەنەوە، خۆ ئەگەریش لە كۆی قەرزەكە، یان لەهەندێكی گەردنیان ئازاد 

بكەن و لێیان خۆش بن، ئەوە بۆ خۆتان باشترە ئەگەر بزانن و هەست پێبكەن. 

عەبدوڵاڵی كوڕی عەبباس دەربارەی ئەم ئایەتانە دەفەرمووێت: )ئەمە كۆتا 

ئایـــەت بوو بۆ پێغەمبەری خودا s هاتە خـــوارەوە، پاش ئەوە هیچ ئایەتی 

تر نەهاتۆتە خوارەوە )15(. بەم ئايەتانە كۆتایی بەحوكمی سووخۆری هێنرا.

١٤- سورة البقرة: اآليات )٢٧8-٢8٠(.
١5- القرطبي )محمد بن أحمد بن أبي بكر(، تفسير القرطبي )الجامع ألحكام القرآن(، ج٦، ط٢٠٠٣، 
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٦- حوكمی سوو لە قورئاندا:

 ئەگـــەر بـــە وردی ســـەرنجی ئایەتەكانی پێشـــوو بدەیـــن دەبینین خوای 

پەروەردگار تێیدا لەچەندین ڕووەوە، ئاماژەی بەحەرامی سوو كردووە لەوانە: 

أ- ئەو بارە دەروونییە ناهەموارەی كەلەقیامەتدا بۆ ئەو كەســـانە دروست 

دەبێت كە لەدونیادا مامەڵەیان بەســـوو كردووە، كە وەك شـــێتێك و كەســـێكی 

سەرلێشێواو زیندوو دەكرێنەوە، ئەمەش بەڵگەونیشانەی تاوانباریانە لەدونیادا.

ب- خـــوای پەروەردگار بەئاشـــكرا دەفەرمووێت قازانجـــی مامەڵە حەاڵڵە و 

بـــەاڵم ســـوو حەرامـــە و بەتوندیش وەاڵمی ئەو كەســـانە دەداتـــەوە كە دەڵێن 

جیاوازییان نییە، هەڕەشەی سەختیان لێدەكات.

ت- خوای گەورە هەڕەشەی سزای دۆزەخی هەمیشەیی دەكات لەو كەسانەی 

كەبەردەوام دەبن لەسەر سووخۆرییەكەیان، دیارە ئەم سزایەش تەنها بۆ تاوانە 

گەورەكانە.

ث- خوای گەورە بەڵێنی ئەوە دەدات كە فەڕ و بەرەكەت لەسوو هەڵبگرێت، 

كە ئەمەش جۆرێكی ترە لە سزا و هەڕەشە و ئاگاداركردنەوە بۆ دووركەوتنەوە 

لە سوو.

ج- خوای گەورە دوو وشەی تۆقێنەر بەرامبەر سووخۆرەكان بەكاردەهێنێت 

كە {َكفَّارٍ }و{ اأَِثيٍم} كە دوو  وشەن بۆ تاوانی زۆر گەورە و خراپ بەكاردێن.

ح- خوای گەورە داواكەی لەباوەڕداران دووبارە دەكاتەوە كە واز لەسوو بێنن 

ئەگەر باوەڕدارن، ئەمەش هەڕەشـــەیەكی ترە بەوەی كەهەر كەس لەمەو پاش 

وازی لێنەهێنێت، ئەوە با لەباوەڕەكەی بترسێت و چاوێكی پێدا بخشێنێتەوە.

خ- دواتـــر خـــوای گەورە هەڕەشـــەی زۆر توندتر لەوانـــە هەمووی دەكات، 

باس لەوەدەكات كەخواو پێغەمبەر s جەنگ دژی ئەو كەسانە بەرپا دەكەن 
دار عالم الكتب، الرياض، ص٢8، تحقيق: هشام سمير البخاري.
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كەســـەودا و مامەڵە بەسوو دەكەن، تا بزانن كەئەوان سەنگەریان لەخوا گرتوە، 

لەبەرەی شەیتاندان.

د- لە كۆتاییدا خوای پەروەردگار باســـی تەوبە و گەڕانەوە دەكات لەســـوو 

خـــواردن، دیارە تەوبـــەش لەتاوان دەكرێـــت، بۆیە ئەمـــەش ئاماژەیەكی ترە 

بەحەرامی سووخۆری لە ئیسالمدا.

جا ئەمانە هەمووی ئاماژەن بەمەترســـی و حەرامی سووخۆری لە قورئاندا، 

گەورەیـــی ئەو تاوانە، هەر لەبەر خراپییەكەیەتـــی كەخوای پەروەردگار كۆتا 

ئایەتەكانی قورئانی بۆ تەرخان كردووە.

بۆیە زانایانی ئیسالمیش وای لێ تێگەیشتون، دەگێڕنەوە جارێكیان پیاوێك 

سەرخۆشـــێكی بینـــی خۆی هەڵدەدا بۆ ئاســـمان و دەیگوت مـــن مانگ دەگرم و 

دەیهێنمە خوارەوە، پیاوەكەش هەڵوێســـتی سەرخۆشـــەكەی زۆر پێ نامۆ بوو، 

بۆیـــە تەاڵقی خـــوارد و گوتی: )تەاڵقـــم كەوتبێت خودا لە عـــارەق خراپتری 

دانەناوە، بە قورگی خەڵكدا بچێتە خوارەوە(. دواتر پەشیمان بووە و هات بۆالی 

ئیمامـــی مالیك بۆ حوكمـــی تەاڵقەكەی، ئیمامی مالیـــك فەرمووی مۆڵەتێكم 

پێبدە با بیری لێ بكەمەوە. ســـبەی هاتەوە فەرمـــووی: تەاڵقەكەت كەوتووە، 

چونكە من ســـەیری هەمـــوو قورئانم كردووە، خوای پەروەردگار باســـی هیچ 

شتێكی نەكردووە و شەڕی لەدژ بەرپاكردبێت، تەنها لەسوودا نەبێت، بۆیە سوو 

لە عارەق خراپترە، تەاڵقەكەت كەوتووە )16(.

ئەمـــڕۆ خەڵكانێكی زۆر عارەق ناخۆنەوە، پێیـــان وایە زۆر گوناهە، بەاڵم 

سوو دەخۆن و گوێشی پێ نادەن، لە كاتێكدا كۆی دەقەكان ئاماژە بەوە دەكەن، 

كە سوو لە عارەق و دزی و زیناش خراپترە.

إبن تیمیە دەفەرموێت: سوو لە قومار زۆر خراپترە، لەبەرئەوەی:
١٦- أبو حيان األندلسي، تفسير البحر المحيط، ج٢، دار الفكر، بيروت، ص٢5٤.
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- كەســـی ســـووخۆر هەمیشـــە قازانج دەكات، بەاڵم قوماركەر مەرج نییە 

قازانج بكات. 

- لـــە قوماردا جـــاری واهەیە هـــەژارەكان دەیبەنەوە لـــە دەوڵەمەندەكان، 

بەاڵم لەســـوودا هەمیشـــە هەژارەكان دەیدۆڕێنن و دەوڵەمەندەكان دەیبەنەوە. 

لەبەرئەوە دەفەرموێت: بەم دوو هۆكارە سوو لە قومار خراپترە)17(.

ئەمە سەبارەت بەدەقەكانی قورئان.

٧- حوكمی سوو لەفەرموودەكانی سەروەردا:

ســـەبارەت بەحوكمی سوو  و سزاكەی لە فەرموودەكانی سەروەرداs، دیارە 

ئەو فەرموودانەی لەو بارەیەوە هاتوون زۆرن، باس لە سزا و تۆڵەی جۆراوجۆر 

دەكەن، بەاڵم ئێمە لێرەدا تەنها چەند فەرموودەیەك دەخەینە ڕوو لەوانە: 

بَا، َُم�ِكَلُه، ََكاِتبَ��ُه، َ�َشاِهَديِْه، ََقاَل ُهْم �َش��َ�اٌء{)18(. واتا:  ِ sاآِكَل الرِّ - }لََع��َن َر�ُش���ُل الَّ
پێغەمبـــەری خودا s نەفرەتی كردوە لەو كەســـەی كە ســـوو دەخوات، ئەو 

كەســـەش كەســـوو دەدات، ئەو كەســـەش كە دەبێتە شـــاهید لەنێوانیاندا، ئەو 

كەســـەش كە گرێبەستەكەیان بۆ دەنووســـێت، فەرمووی: هەموویان وەك یەك 

وان. كەواتە ئەو دەڵەمەندەی كە تەنها بۆ زیادبوونی داهاتی خۆی پارە بەسوو 

دەدات، لەگـــەڵ ئەو هەژارەی بەنـــاوی ناچارییـــەوە  وەری دەگرێت، الی خودا 

١٧- إبن تيمية )أحمد بن عبد الحليم(، الفتاوى الكبرى، ج٤، ط١، ١٣8٦، دار المعرفة، بيروت، ص٤٦5، 
دراسة  وتحقيق: حسنين محمد مخلوف. 

١8- البخاري )محمد بن إسماعيل(، صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول اللهs  وسننه، أيامه(، ج٧،ط١، دار طوق النجاة، رقم الحديث )59٦٢(، ص١٦9، تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر. مسلم )مسلم بن الحجاج القشيري(، صحيح مسلم، ج٣، دار إحيار التراث 
الباقي. واللفظ  الحديث )١59٧(، تحقيق و تعليق: محمد فؤاد عبد  العربي، بيروت، ص١٢١9، رقم 

لمسلم.
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لەڕێـــژەی تاوانباریاندا هیچ جیاوازییەكیـــان نییە و وەكو یەك تاوانبارن، نەك 

ئەوان بەڵكو شاهید، نووسینگە، كەفیل، كارمەندی كۆمپانیا، یان بانكیش )19(، 

هەمـــوو ئەمانـــە پەنا بەخوا وەك یەك تاوانبار دەبن. ئەمەش لەبەر قورســـی 

تاوانی سووخۆریەكەیە )20(.

ُه{)21( واتا: تاوانی ســـوو  مَّ ُجُل اأُ ْن يَْنِكَح اَلرَّ بَ��ا ثاََلثَ��ةٌ  َو�َشْبُع�َن بَابً��ا اأَيْ�رَشَُها ِمْثُل اأَ - }اَلرِّ
خۆریی حەفتا و سێ پلەیە، ئاسانترین و نزمترینیان وەك ئەوە وایە كە مرۆڤ 

یان   دەدەن،  بەسوو  پارە  كە  كۆمپانیایەكن  یان  بانك،  كارمەندی  كە  كەسانەی  ئەو  بۆیە   -١9
وەردەگرن، نابێت لەو شوێنانادا كاربكەن، ئەگەریش هەر ناچار بوون، ئەوە نابێت لەو بەشە، 
بابچنە  بەڵكو  بەكاری سووخۆریەكەوە هەیە،  ڕاستەوخۆی  پەیوەندی  بكەن كە  كار  یان كەرتە 

بەشەكانی تر، ئەگەر نا ئەو هەڕەشەیە ئەوانیش دەگرێتەوە.
٢٠- هەندێك تاوان هەیە لەبەر قورسییەكەی بەو شێوەیە هەموو ئەو كەسانە دەگرێتەوە كە 
بەشێوەیەك لەشێوەكان بەشداری دەكەن لەجێبەجێكردنی تاوانەكەدا، وەكو عارەق بۆ نموونە، 
لەو  كردووە  نەفرەتی  گەورە  خوای  دەفەرمووێت:  عارەقیش  دەربارەی   s خودا  پێغەمبەری 
كەسەی كە عارەق دروستدەكات، لەوەش كە بۆی دروستدەكرێت، لەوەش كەدەیخواتەوە، لەوەش 
كەكارمەندە لەباڕێكدا و عارەق دەگێڕێت، لەوەش كە حەماڵە و سەیارەیەكی بارهەڵگر، یان تەكسی، 
یان عەرەبانەیەكی پێیە و دەیگوازێتەوە، لەوەش كە بۆی دەگوازرێتەوە، لەوەش كەدەیفرۆشێت، 
كەپارەی  لەوەش  خەڵكی،  بە  دەیدات  بەدیاری  كەدەیبەخشێت و  لەوەش  دەیكڕێت،  كە  لەوەش 
عارەق دەخوات، لەوەش كە لەسەر مێز و خوانێك دادەنیشێت كە عارەقی لەسەر دانراوە. دیارە 
ئەو فەرموودانەی لەم بارەیەوە هاتوون زۆرن و بەچەند ڕێگەیەكی جیاواز هاتوون، بەاڵم ئەمە 
الفكر،  دار  إبن ماجە، ج٢،  القزوینی(، سنن  یزید  إبن ماجە )محمد بن  پوختەكەیانە. بڕوانە: 
مذیلە  األحادیث  الباقی،  فؤاد عبد  تعلیق محمد  تحقیق،   ،)٣٣8١( الحدیث  رقم  بیروت، ص١١٢٢، 
بأحكام االلبانی علیها، قال فی تخریجه: صحیح. الترمذی، ج٣، ص589، رقم الحدیث )١٢95(، مصدر 

سابق، قال األلبانی فی تخریجه: حسن صحیح.  
جا مەرج نییە ئەمانە هەموویان عارەق خۆر بن، بەاڵم هەموویان یەك حوكمیان هەیە و وەك یەك 
بەر نەفرەتی خودا دەكەون، بەهۆی ئەوەی كە بەجۆرێك لەجۆرەكان پشكداربوون لە ئەنجامدانی 

تاوانەكەدا. بۆیە تاوانی سوخۆریش لەو بابەتەیە.
٢١- األلباني )محمد ناصر الدين األلباني(، صحيح الترغيب والترهيب، ج٢، ص١٧٧، رقم الحديث 
)١85١(، مصدر سابق،  وقال في تخريجه: رواه الحاكم  وقال: صحيح على شرط البخاري  ومسلم، رواه 

البيهقي من طريق الحاكم ثم قال: هذا إسناد صحيح لغيره.
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لەگەڵ دایكی خۆی كاری داوێنپیسی )زینا( بكات.

ُج��ُل، َُهَ� يَْعَل��ُم، اأَ�َشدُّ ِمْن �ِشتَّ��ٍة  َوثاََلِثنَي َزنْيَ��ًة{)22(. واتا: یەك  - }ِدْرَه��ُم ِربً��ا يَاأُْكُل��ُه الرَّ
درهەمی ســـوو كە كەســـێك بزانێت پارەی ســـووە و بیخوات، سزاكەی الی خودا 

سی و شەش جار لە كاری داوێنپیسی و زینا قورسترە.

{)23(. واتا:  ِ َع��زَّ  َوَجلَّ ِهْم عذاب الَّ َحلُّ���ا ِباأَنُْف�شِ بَا يِف َقْريٍَة، َفَقْد اأَ نَ��ا  َوالرِّ  -}اإَِذا َظَه��َر الزِّ
هەركات كاری داوێنپیسی و سوو خۆری لە گوندێك، یان شارێك، یان شوێنێكدا 

باڵوبوویەوە، ئەوەی ڕقی خوایان لە خۆیان هێناوەتە جۆش، ســـزای خوایشیان 

لەسەر خۆیان حەاڵڵكردووە.

8- هۆكارەكانی قەدەغەكردنی سوو لە ئیسالمدا:

هەمووان ئەو ڕاستیە دەزانین كە كاتێك خوای پەروەردگار، بڕیار دەربارەی 

هەر شتێك بەهەر شێوازێك دەدات، هۆكاری سەرەكی بڕیارەكە هەمیشە پاراستنی 

بەرژەوەنـــدی مرۆڤەكانە لە دونیا و دواڕۆژیاندا، لەبابەتی سووخۆریشـــدا هەر 

وایە، زۆر هۆكار لەپشـــت قەدەغەكردنی ســـووخۆریەوە هـــەن، هۆكارەكانیش 

ڕەهەندی جیاوازیان هەیە، ئێمە لێرەدا تەنها بۆ بەرچاو ڕوونی هەوڵ دەدەین 

چەند هۆكارێك لەوانە بخەینە ڕوو، ســـەرەتا لـــە هۆكارە كۆمەاڵیەتییەكانەوە 

دەستپێدەكەین كە ئەمانەن: 

هۆكارە كۆمەاڵیەتییەكان:
١- لەڕووی دەرونییەوە لەســـەر ئاســـتی تاك كاتێك كەسێك تاوانێكی  وەكو 
ســـوو ئەنجام دەدات، لەگەڵ ئەو هەموو هەڕەشـــەیەی لەســـەری هاتووە، ئەوە 
المكتب  وزيادته،  الصغير   الجامع  وضعيف  صحيح   األلباني(،  الدين  ناصر  )محمد  األلباني   -٢٢

اإلسالمي، بيروت، ص5٦9. رقم الحديث )وقال في تخريجه: رواه أحمد والطبراني: صحيح.
في  قال  ص١٧9،  ج٢،  والترهيب،  الترغيب  صحيح  األلباني(،  الدين  ناصر  )محمد  األلباني   -٢٣

تخريجه: رواه الحاكم  وهو حسن لغيره.
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ڕێخۆشـــكەر دەبێت بۆ ئـــەوەی هەرتاوانێكی تر ئەنجام بـــدات، چونكە پێگە و 
ترسی تاوان لەناخیدا كەم و كاڵ دەبێتەوە.

٢- ســـوو جیـــاوازی چینایەتی لە نێـــو تاكەكانی كۆمەڵـــگادا زیاد دەكات و 

قوڵدەكاتـــەوە، چونكە هەژارەكان دەكات بەژێر بـــاری قەرزێكی درێژ خایەنی 

نەبـــڕاوەوە، كـــە زەحمەت دەتوانن لێـــی دەرباز بن، لەوالشـــەوە درێژە و برەو 

بەسەروەتی دەوڵەمەندەكان دەدات لەسەر چارەنووسی ئەوان.

بـــۆ نموونە: لـــە ســـاڵی )١9٤5( و لەدوای جەنگـــی جیهانـــی دووەم، بەپێی 

 International( ڕێكەوتننامەیەكی نێو دەوڵەتی سندوقی دراوی نێو دەوڵەتی

Monetary Fund( لەالیـــەن )٢9( واڵتـــی جیهانـــەوە دامـــەزرا، ئامانج لە 
دروســـتكردنی ســـندوقەكە بەناو بۆ هاوكاریكردن و  دەستگیرۆیی كردنی واڵتە 

هەژارەكان بوو، هەرچەندە لەڕاســـتیدا بەپێچەوانەوە بۆ تێشكاندن و درێژەدان 

بوو بەباری هەژاری و دەستەوخواریان بۆ واڵتە زلهێزەكان.

چونكـــە ئەم ســـندوقە هەرگیـــز بەبێ مەرج قـــەرز بەكەس نـــادات، هیچ 

قەرزێكیشـــی بێبەرامبەر نییە، لەم قەیرانەی ئەم دواییەی میســـردا، میســـر 

داوای )5( ملیار دۆالری لەسندوقەكە كردووە، ئەوانیش ڕازیبوون بۆ ماوەی )5( 

ســـاڵ قەرزەكەی بدەنێ، خۆ ئەگەر ڕێژەی ســـووی ئەو قەرزە )١,١%( یش بێت، 

ئەوە ساڵی زیاتر لە )٣٠( ملیۆن دۆالر سووی دەچێتە سەر، پاش پێنج ساڵەكە 

قەرزەكە )١5٢( ملیۆن دۆالر سووی دەچێتەسەر.

ئایـــا ئەمە چ جۆرە هاوكارییەكی پێدەڵێن؟ ئێســـتا ئەم ســـندوقە هەندێك 

قەرزی هەیە لەالی هەندێك واڵت، ســـودەكەی زۆر زیاترە لەبڕی ئەو قەرزەی 

كەكاتی خۆی پێی داون.

هەر كاتێكیش بابەتێكی پەیوەســـت بەو ســـندوقە دەخرێتـــە دەنگدانەوە، 
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كێ پارەی لەســـندوقەكەدا زیاترە، ئەوە ڕێژەی دەنگیشـــی زیاترە، بۆ نموونە: 

ئەمەریـــكا بەتەنهـــا )١٧,8%( دەنگی هەیە، پاش ئەو یابان دێت كە ) ٦,١٣%( ی 

ڕێـــژەی دەنگی هەیە، پاش ئەوان ئەڵمانیا دێـــت كە )5,99%( ی ڕێژەی دەنگی 

هەیە، پاش ئەوان فەڕەنسا دێت كە )٤,95%( ی ڕێژەی دەنگی هەیە، لەو الشەوە 

بـــە هەر )٢٤( واڵتە هەژارەكەی ئەفەریقیا دێت كە ســـەدەها ملێۆن هاواڵتیان 

هەیە، بە هەموویان تەنها )١,٤١%(ی ڕێژەی دەنگیان هەیە )24(.

هـــەر بۆیە هەمیشـــە هەژموون و سیاســـەتی ئـــەو زلهێزانە، بەســـەر واڵتە 

هەژارەكاندا زاڵە، هەرگیز بواری هەستانەوە و سەربەخۆیی ئابوورییان پێنادەن، 

تا لەو ڕێیەوە لەپێناو بەرژەوەندی خۆیان بەكاریان بهێنن. 

١- ســـوو ســـۆزو بەزەیی و هەستی مرۆڤدۆســـتی، لەناو تاكەكانی كۆمەڵگادا 

بنەبڕ دەكات و والە دەوڵەمەندەكان دەكات، كە هەژارەكان بكەنە ســـووتەمەنی 

بۆ گەرمكردنی بازاڕی قازانجی خۆیان، لەوالشـــەوە هەژارەكان دەكاتە دوژمنی 

دەوڵەمەندەكان، هەمیشە بەچاوی ڕق و كینە سەیریان دەكەن، چونكە هەژاری 

خۆیان لەچاوی ئەوان دەناسن.

هۆكارە ئابوورییەكان:

جگـــە لەو هـــۆكارە كۆمەاڵیەتییانە چەندین هۆكاری ئابـــوری تر هەن بۆ 

قەدەغەكردنی سوو لەوانە:

١- نرخی شت و مەك و كااڵكان بەرز دەكاتەوە، چونكە ئەو پارەیەی كە واڵتە 

زلهێـــزەكان بەســـوویەكی زۆر دەیدەن بە واڵتە هـــەژارەكان، ئەو واڵتانە ناچار 

دەكات نرخی شـــت ومەك، كااڵكان، خزمەتگوزارییەكان، لەسەر هاوواڵتیان زیاد 

بكەن، تابتوانن قەرزەكە و قازانجی سووەكە لە كاتی خۆیدا بدەنەوە.

التغريب  بين  الدوليان  والبنك  النقد  رؤية صندوق  بعنوان:  مقال  توفيق سماق،  د. محمد   -٢٤
والتدويل، موقع البيان اإلقتصادي، تأريخ نشر المقال: ٣٠ أبريل ١999.
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٢- دیـــاردەی بێكاریـــی زیـــاد دەكات، چونكە خاوەن دەســـتمایەكان لەبری 

ئـــەوەی پارەكانیـــان بخەنە بـــازاڕەوە و لەپـــڕۆژە پیشەســـازیی، ئاوەدانكاریی، 

خزمەتگوزارییەكاندا بیخەنە گەڕ، دەیدەن بەســـوو بەكۆمپانیا، یان بانكەكان، 

بەمەش دیاردەی بێكاری لەبازاڕدا زیاد دەكات. 

٣- ئاســـتی  وەبەرهێنـــان كەم دەكاتـــەوە، لەبەرئەوەی نرخی شـــت و مەك 

بەرزدەبێتەوە، لەبەرامبەریشـــدا خەڵك هەلی كاری دەســـتناكەوێت، پارەی پێ 

نابێـــت تا بیكڕێت، ئەو كات كااڵكان لە گەنجینەكاندا كەڵەكە دەبن و بەمەش و 

وەبەرهێنان كەم دەبێتەوە.

٤- ســـوو وادەكات پارە لە دەستی كۆمەڵێك بازرگان و سەرمایەداری گەورەدا 

كەڵەكە بێت، ئەوان دەستبگرن بەسەر بازاڕەكاندا، بڕیاری چارەنووسی خەڵك و 

بژێوی ژیانیان بكەوێتە دەستی ئەوانەوە.

5- سەردەكێشـــێت بۆ ئەوەی واڵتانی هەژار سەروەری و سەربەخۆیی خۆیان 

لە بڕیاری سیاســـی و ئابووری و ڕۆشـــنبیری و هتد، لەدەست بدەن، بكەونە ژێر 

بەزەیی و كاریگەری سیاســـەتی واڵتە خاوەن دەســـتمایە و قەرزدەرەكانەوە، ئەو 

واڵتانە ڕاستە وخۆ، یان نا ڕاستەوخۆ و لەڕوانگەی بەرژەوەندییەكانی خۆیانەوە، 

نەخشەی بەڕێوەبردنی واڵتەكانیان بۆ دابڕێژنەوە.

٦- ســـوو زۆر كات قەیرانی ئابووری كەمەر شـــكێنی لەســـەر ئاستی جیهان 

دروســـت كردووە، بۆ نموونە لەســـاڵێ  )١9٢9(دا )5( هـــەزار بانک لە ئەمەریكا 

ئیفالسیان كردووە، زیاتر لە )٣( بلیۆن دۆالر زەرەریان لێكەوتووە، تا )ڕۆزفڵت( 

ناچار بوو تا ماوەیەك هەموو بانكەكانی ئەمریكا دابخات. 

هەروەها لە ساڵی )١99٧( واڵتە پێشكەوتوەكانی ئاسیا ڕووبەڕووی قەیرانێكی 

ئابووری ســـەخت بوونەوە، لەســـاڵی )٢٠٠٧( قەیرانێكی ئابووری تری ســـەخت 
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جیهانـــی هەژانـــد و بەهۆیەوە ئابـــووری جیهان زیاتر لـــە )٧١( تریلیۆن زیانی 

پێكەوت. ئەمە جگە لەوەی كە لەدەرەنجامی ئەم قەیرانانە ملیۆنەها هاواڵتی 

لەســـەر ئاســـتی جیهان هەلی كارەكانیان لەدەســـتدا، ئەوانیـــش چوونە ڕیزی 

هەژارانەوە، بوون بە بار بەســـەر ئابووری واڵتەكانیانەوە.  ئابووریناسەكانیش 

هۆكاری ســـەرەكی ئـــەم قەیرانانە بۆ دیـــاردەی ســـووخۆری، قازانجی  وەهمی 

پڕۆژەی بێبنەما دەگێڕنەوە )25(.

ئەمانە و چەندین هۆكاری تر لەپشـــت قەدەغەكردنی كاری سووخۆریەوەن 

لە ڕوانگەی ئاینی پیرۆزی ئیسالمەوە.

http://abamayssae2014. :٢5- األزمة المالية العالمية: أسبابها؛ أبعادها؛ تداعياتها: موقع
ywaaw.com/2013/04/25/148
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ئاڵۆزیی بابەتی سوو و جۆرەكانی:

ئەم بەشە ئەم تەوەرانە لەخۆ دەگرێت:

١- ئاڵۆزیی بابەتی سوو  و وردەكارییەكانی.

٢- جۆرەكانی سوو.

٣- پێناسەی قەرز.

٤- بیرۆكەی قەرز بەپێی بنەما شەرعییەكان.

5- حوكمی قەرز.

٦- مەرجەكانی قەرزی شەرعی.

٧- پێناسەی سووی قەرز.

بەشی سێیەم )1(
١- ئەم بەشە ڕۆژی ٢٠١٤/١٢/١٣ تۆمار كراوە.
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١- ئاڵۆزی بابەتی سوو و وردەكارییەكانی:

بابەتی سوو یەكێكە لەو بابەتانەی كە چەند گرنگن لە ئیسالمدا، ئەوەندەش 

ئاڵۆزن و  وردەكارییان هەیە، زۆر كەس سەری لێ دەرناكات، تێیدا دەكەوێتە 

هەڵەوە، هەر بۆیە پێویستە موسوڵمانان زۆر لێی بەئاگا بن. 

ِ s َلْ يَُفاِرْقنَا  پێشەوا عومەر لەو بارەیەوە دەڵێت: )ثاََلٌث  َوِدْدُت اأَنَّ َر�ُش�َل الَّ

بَا( )1(. واتا: سێ شت هەیە بە  ، َالَْكاَللَُة، َاأَبَْ�اٌب ِمْن اأَبَْ�اِب الرِّ َحتَّى يَْعَهَد اإِلَْينَا َعْهًدا: اْلَدُّ
ئاواتەوە بووم كە پێغەمبەری خودا s جێی نەهێشتینایە تا تەواو بۆی ڕوون 

دەکردینەوە: بەشە میراتی باپیرە)2(، میراتی كەاللە)3(. لەگەڵ چەند بابەتێكی 

سوو. 

ََلْ  ِ s ُقِب�َض و  َاإِنَّ َر�ُش�َل الَّ بَا،  لە وتەیەكی تردا دەڵێت: )اإِنَّ اآِخَر َما نََزلَْت اآيَُة الرِّ

 s يبََة()4( . واتا: كۆتا ئایەت كە بۆ پێغەمبەری خودا بَا و َالرِّ َْها لَنَا َفَدُع�ا الرِّ يَُف�رشِّ
هاتە خوارەوە ئایەتی سوو بوو، پێغەمبەری خودا s بەرلەوەی بە تەواوی 

بۆمان ڕوون بكاتەوە، كۆچی دوایی كرد، بۆیە واز لەسوو لەهەر شتێكیش كە 

گومانتان لێی هەبوو بهێنن.

بە فەرموودەكانی پێشەوا عومەردا دەردەكەوێت، كە زۆرێك لە بابەتەكانی 

سوویان بۆ ڕوون بۆتەوە، بەاڵم ئاڵۆزیان لە هەندێك بابەتدا بۆ دروستبووە، 

ئاڵۆزییەكەش بۆ دوو هۆكاری سەرەكی دەگەڕێتەوە:

یەكەمیان: ئایەتەكانی سوو  و وەكو خۆی ئاماژەی پێدەكات، كۆتا ئایەتەكانی 

قورئان بوو لە هاتنەخوارەوەدا، پێغەمبەری خوداs پاش هاتنە خوارەوەیان 

١- البخاري، صحيح البخاري، ج٧، ص١٠٦، رقم الحديث )5588(.
٢- مەبەستی میراتی باپیرەیە لەگەڵ خوشك و برادا، لە كاتی نەمانی باوكدا.
٣- كەاللە: بە كەسێك دەگوترێت بمرێت، نەباوك و دایك و نەمنداڵی نەبێت.

٤- إبن ماجة، سنن إبن ماجة، ج٢،ص٧٦٤، رقم الحديث: )٢٢٧٦(.  قال األلباني في تخريجه: صحيح.
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لەبەرئەوە  بەجێهێشت،  هاوەڵەكانی  كرد،  دوایی  كۆچی  كەم  ماوەیەكی  بە 

ئەوەندە نەمایەوە تا هەموو  وردەكارییەكانیان بۆ ڕوون بكاتەوە.

خەڵكەوە،  مامەڵەی  بەشێوازی  هەیە  پەیوەندی  سوو  بابەتی  دووەمیان: 

كە بەردەوام لە گۆڕاندایە، حاڵەتێكی جێگیری نییە، هەر ڕۆژە و شێوازێكی 

نوێ دێتە ئاراوە، لەبەرئەوە پێدەچێت لە پاش  وەفاتی پێغەمبەر s چەند 

 s پێغەمبەردا  سەردەمی  لە  كە  ئاراوە  هاتبێتە  مامەڵەكردن  لە  شێوازێك 

بوونیان نەبووە، هاوەاڵنیش تەواو بەرچاو ڕوون نەبوون لەسەری، ئەمەش وای 

كردووە بۆچوونی جیاوازیان هەبێت لەبارەیەوە. 

)إبن كثیر(یش دەربارەی گرنگی بابەتی سوو  و ئاڵۆزییەكانی دەڵێت: )باب 

الربا من أشكل األبواب على كثير من أهل العلم()5(. واتا بابەتی سوو لەهەرە 

ئاڵۆزترینی بابەتە فیقهییەكانە بەالی زۆربەی زانایانەوە. 

لم  التي  األمور  أخفى  من  )وهو  دەڵێت:  بارەیەوە  لەو  شاطبیش  پێشەوا 

يتضح معناها إلى اليوم()6(. واتا: سوو لە شاراوەترینی ئەو بابەتانەیە كە تا 

ئەمڕۆش واتاو چەمكەكانی زۆر ڕوون نییە.

شێخ محمد رشید ڕەزاش لەبارەیەوە دەڵێت: )وليس في الشريعة اإلسالمية 

مسألة مدنية  وقع فيها الخالف واالضطراب منذ العصر األول، ثم مازالت تزداد 

القدر  مسألة  تشبه  فهي  الربا،  مسألة  إال  العلماء  بحث  بكثرة  وتعقيدا  إشكاال  

في العقائد()7(. واتا: لە شەریعەتی ئیسالمیدا بابەتێكی مەدەنی تری وانییە، 

كەهەر لەسەدەی یەكەمەوە هێندە جیاوازی و ئاڵۆزی تێدا بێت، بەردەوامیش 
5- إبن كثير )أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير(، تفسير إبن كثير )تفسير القرآن العظيم(، 

ج١،ط٢، دار طيبة للنشر،١٤٢٠، ١999، ص٧١٠.
٦- الشاطبي )إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي(، الموافقات في أصول الشريعة، ج٤، ط١، دارإبن 

عفان، ١٤١٧،١999، ص٣8٢، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 
٧- مجلة المنار، محمد رشيد رضا، ج٣٠، ص585.
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چەند زانایان لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی زیاتری لەسەر دەكەن ئەو قورستر و 

ئاڵۆزتر دەبێت جگە لە بابەتی سوو نەبێت، بۆیە ئاڵۆزی سوو لە فیقهدا وەك 

ئاڵۆزی بابەتی قەزا و قەدەر وایە لەبابەتی بیر و باوەڕدا.

جا بەڕێزان: ئەمە بۆچوونی پێشەوا و زانایان و كەڵەپیاوانی ئەم ئوممەتەیە 

موسوڵمانان  بەتایبەتی و  زانایان  پێویستە  لەبەرئەوە  سوو،  بابەتی  لەسەر 

بەگشتی، زۆر بە ئاگاوە مامەڵەی لەگەڵدا بكەن، تا تووشی حەرام و سنوورشكێنی 

فەرمانەكانی خوای گەورە نەبن. 

٢- جۆرەكانی سوو:

سوو بەشێوازێكی گشتی دوو جۆری هەیە:

یەكەم: سووی قەرز )ربا القرض(.

دووەم: سووی كڕین و فرۆشتن )ربا البیع(.

سەرەتا قسە لەسەر جۆری یەكەم دەكەین، كە هەرچەندە ئەم جۆرە سووە 

زۆر كۆنە، بەاڵم بەردەوام شێوازی بەكارهێنی گۆڕانكاری بەخۆیەوە بینیوە، 

هەر سەردەمە و لەهەر كۆمەڵگایەكدا بەشێوازێك لەشێوازەكان سەرهەڵدەدات، 

خەڵكانێكی زۆر گیرۆدەی دەبن، ئێمە لێرەدا هەوڵدەدەین بەپێی توانا و لەچەند 

خاڵێكدا ڕوونی بكەینەوە، تیشك بخەینە سەر سەرجەم شێوازەكانی.

٣- پێناسەی قەرز: 

دێت،  لێكردنەوە  بڕین و  بەواتای  زمانەوانییەوە  لەڕووی  )القرض(:  قەرز 

كەدەڵێین: )اقرضه من ماله(. واتا: لەماڵەكەی خۆی بڕی و دای بەكەسێكی تر.

لەڕووی زاراوەشەوە حەنەفییەكان لەپێناسەی قەرزدا دەڵێن: )َما تُْعِطيِه ِمْن 
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اُه()8(. واتا: بریتیە لەپێدانی شتێك كە هاوشێوەی هەیە، پاشتر وەك  ِمْثِليهّ ِلتَتََقا�شَ
خۆی  وەری دەگریتەوە. بۆ نمونە: تۆ )١٠٠٠$( بە كەسێك دەدەیت بەقەرز، 

كەم.  زیاد و  بەبێ  لێوەردەگریتەوە  دراو  بەهەمان  پارەی  بڕە  هەمان  دواتر 

كە  نییە  دروست  شتێك  قەرزی  حەنەفییەكان  الی  پێناسەیەش  ئەم  بەپێی 

ناتوانیت  وەكو  لەبەرئەوەی هەرگیز  ئاژەڵ، خانوو،  هاوشێوەی نەبێت، وەكو 

خۆی و بەبێ زیاد و كەم بۆ خاوەنەكەی بگێڕیتەوە.

ِليَْنتَِفَع  تََعاَل؛   ِ ِلَّ الُْقْربَِة  َوْجِه  َعَلى   اْلَاِل  )َدْفُع  لە:  بریتییە  مالكییەكان  الی  قەرز 

ِبِه اآُخُذُه، ثُمَّ يَُردُّ لَُه ِمْثَلُه اأَْو َعْينَُه()9(. واتا: بریتیە لەپێدانی پارە بەنییەتی چاكە و 
نزیكبوونەوە لەخوای گەورە، تا  وەرگرەكەی سوودی لێببینێت، دواتر هاوشێوەی 

قەرزەكە، یان خودی قەرزەكە بگێڕێتەوە بۆ خاوەنەكەی. 

بََدلُُه()10(.  يَُردَّ  اأَْن  َعَلى  ْيِء  ال�شَّ َتِْليُك  َ)ُهَ�  لە:  بریتییە  شافعییەكانیش  الی 

بگێڕێتەوە.  بەرامبەرەكەی  بۆئەوەی  تر  بەكەسێكی  شتێكە  پێدانی  واتا: 

واتا:   . بََدلَُه()11(  يَُردُّ  ِبهِ و َ يَْنتَِفُع  ِلَْن  اإْرَفاًقا  َماٍل  )َدْفُع  دەڵێن:  حەنبەلییەكانیش  الی 

دواتر  لێدەبینێت و  سوودی  كە  بەكەسێك  چاكە  بەنییەتی  پارەیەكە  پێدانی 

بەرامبەرەكەی دەگێڕێتەوە. 

ئەگەر بەراوردێكی نێوان پێناسەكان بكەین دەبینین زۆرینەی زانایان لە 

مالیكی، شافعی، حەنبەلییەكان بەپێچەوانەی حەنەفییەكانەوە مەرجی ئەوە 
8- إبن عابدين )محمد أمين بن عمر(، حاشية إبن عابدين )رد المختار على الدر المختار شرح 

تنوير األبصار(، ج5، ط٢، دار الفكر، بيروت، ١99٢،١٤١٢، ص١٦١.
9- العدوي )علي بن أحمد بن مكرم(، ج٢، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، دار 

الفكر، بيروت، ط١99٤،١٤١٤، ص١٦٤، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي.
١٠- الخطيب الشربيني )محمد بن أحمد(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج٣، ط١، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ١99٤،١٤١5، ص٢9.
١١- البهوتي )منصور بن يونس بن صالح الدين(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج٣، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ص٣١٢.
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دانانێن كەدەبێت قەرز هاوشێوەی هەبێت، بەڵكو دەكرێت هاوشێوەی نەبێت و 

دواتر قەرزارەكە نرخەكەی، یان بەرامبەرەكەی بگێڕێتەوە. دیارە بۆ چوونی 

زۆرینەی زانایانیش لەم بابەتەدا لەبۆچوونی حەنەفییەكان پەسەند ترە.

٤- بیرۆكەی قەرز بەپێی بنەما شەرعییەكان:

بیرۆكەی قەرز بەپێی بنەما شەرعییە گشتییەكان دروست نییە، چونكە 

لەگەڵ هەندێك لەو بنەمایانە دژ دەوەستێتەوە لەوانە:

ئەگەر قەرزەكە  بەتایبەت  تێدایە،  لەجۆرەكان سووی  أ - قەرز بەجۆرێك 

)ئاڵتون،  وەكو  دەبێت،  دروست  تێدا  بێت كە سوویان  یان شتانە  كانزا،  بەو 

دۆالر   )$١٠٠٠( بڕی  ئەگەر  نموونە:  بۆ  هتد(  برنج،  جۆ،  گەنم،  پارە،  زیو، 

)١٠٠٠$(ی  بڕی  ئەو  ماوەكە  پاش  ماوەیەك،  بۆ  بەقەرز  بەكەسێك  بدەین 

گەڕاندەوە، یان نرخەكەی بەدراوێكی تری  وەكو دینار، یان تومەن گەڕاندەوە، 

هەزار  ئێمە  وایە، چونكە  بەپارە  پارە  گۆڕینەوەی  وەكو  شەرعدا و  لە  ئەمە 

دۆالرمان داوەتێ بە هەزار دۆالر و ئەویش پاش ماوەیەك هەزار دۆالرەكە، یان 

لە  دەبێت  كە  وەهایە  گۆڕینەوەش   پارە  گەڕاندۆتەوە )12(،حوكمی  نرخەكەی 

كاتی گۆڕینەوەی پارەكە و ئەنجامدانی گرێبەستەكە، هەردوو پارەكە ئامادەبن، 

بۆیە قەرز پێچەوانەی ئەم بنەما شەرعییەیە.

لەو  بەتایبەتی  نەزانراو،  زانراوە بەشتێكی  ب - قەرز گۆڕینەوەی شتێكی 

یان  بەرخێك،  تۆ  نموونە  بۆ  ئاژەڵ،  وەكو  نییە،  هاوشێوەیان  كە  شتانەی 

وشترێك  یان  بەرخێك،  بتوانیت  مەحاڵە  دواتر  دەبەیت،  بەقەرز   وشترێك 

تۆ  ئەوەی  بۆیە  بگێڕیتەوە،  تەمەن  هەمان  شێوە،  هەمان  كێش،  بەهەمان 

١٢- ئەگەر نرخەكەی گەڕاندەوە كۆمەڵێك مەرجی شەرعی هەیە، دواتر باسی دەكەین پێویستە 
ڕەچاوی بكەن، ئەگەر نا مامەڵەكەیان حەرام دەبێت و تووشی سوو دەبن.
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دواتر دەیهێنیتەوە ئێستا كۆمەڵێك سیفەتی زۆر گرنگی نەزانراوە، ئەمەش 

لەشەرعدا ڕێگە پێنەدراوە، چونكە شەرع لە كاتی مامەڵە و ئاڵوگۆڕكردنی هەر 

شتێكدا )13( مەرجی ئەوە دادەنێت كەشتەكان زانراوبن.

ت- قەرز فرۆشتنی شتێكە كە تۆ ئێستا خاوەنی نیت، لەداهاتوودا ئەگەر 

هەیە ببیتە خاوەنی، یان نا، بۆ نموونە: كاتێك تۆ پارەیەك، یان گەنمێك، یان 

ئاژەڵێك بەقەرز و ەردەگریت، تۆ ئێستا نیتە، یان پێویستتە بۆیە بەقەرز و ەری 

دەگریت، بەڵێنیش دەدەیت پاش ماوەیەك بیگێڕیتەوە )14(، كەواتە تۆ چۆن 

شتێكت فرۆشتوە و چویتەتە ژێر باری ئەوەی كە بیدەیتەوە بەخاوەن قەرزەكە 

لە كاتێكدا ئێستا خاوەنی نیت، لە ڕووی شەرعەوە ئەم خاڵەش كێشەیەكی 

ترە لە قەرزدا )15(.

بەاڵم سەرەڕای ئەمانە هەمووی و لەبەر بەرژەوەندی هەژاران خوای پەروەردگار 

نەك تەنها ڕێگەی بەقەرزكردن داوە، بەڵكو زۆر هانی دەوڵەمەندەكانی داوە، 

مژدەی زۆر گەورە و بەڵێنی زۆر دڵخۆشكەریان پێ دەدات، تا قەرز بدەن بە 

هەژاران و كۆمەكیان بكەن، پێداویستیەكانیان پڕ بكەنەوە. 

١٣- ئەمەش پەیوەندی بەسووەوە نییە، تەنها ئەو شتانەش ناگرێتەوە كە سوویان تێدا دروست 
ئەم مەرجە  بكرێت  پێوە  مامەڵەی  كە  لە هەموو شتێكدا  بەڵكو  زیو(،  )ئاڵتون،  وەكو  دەبێت و 
هەیە، كە پێویستە لە كاتی مامەڵەكەدا بەتەواوی گشت سیفاتە گرنگەكانی كە كاریگەریان لەسەر 

نرخەكەی هەیە زانراو بن، ئەگەر نا دەبێتە )غرر( و دروست نییە.
١٤- چونكە تەنانەت لەو شتانەی كە هاوشێوەشیان هەیە وەك ئاڵتون و پارە و گەنم و سەرجەم 
شتەكانی تر، زۆر ئاستەمە كەسەكە هەمان ئەو شتە بۆ خاوەن قەرزەكە بگێڕیتەوە كە كاتی خۆی 
لێی قەرز كردووە، بۆ نموونە هەمان پارە بەهەمان ئەو كاغەزانەی كە وەری گرتوون، یان هەمان 
ئاڵتون، ڕاستە قەرزارەكە هەمان بڕی پارە، یان ئاڵتون دەگێڕیتەوە، بەاڵم ئەو پارانە هەمان ئەو 
كاغەزانە نین كە كاتی خۆی  وەرتگرتوە، بەڵكو هاوشێوەیەتی لە بڕو جۆر و قەبارەدا، كەواتە تۆ 

پارەیەكت  وەرگرتوە و پارەیەكت فرۆشتوە، بەاڵم تۆ ئێستا ئەو پارەیەت نییە.
١5- القرافي )أحمد بن إدريس الصنهاجي(، أنوار البروق فى أنواع الفروق، ج٤، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط١998،١٤١8، ص٢، تحقيق خليل المنصور.
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5- حوكمی قەرز:

)مندوب(،  خوازراوە  چاكە و  كارێكی  گشتی  بەشێوەیەكی  قەرز  حوكمی 

زۆرێك لەدەقە شەرعییەكان جەختی لەسەر دەكەنەوە، مژدەی زۆر دڵخۆشكەر 

دەدەن بەو كەسانەی كە لەم ڕێیەوە هاوكاری خەڵكی دەكەن، بەاڵم ئەم حوكمە 

دەگۆڕێت،  كەسەكان  شوێن،  كار،  كات،  بەپێی  بەڵكو  نییە،  نەگۆڕ  جێگیر و 

بەشێوازێك كە هەر پێنج حوكمەكە لە )واجب، حرام، مندوب، مكروە، مباح( 

دەیگرێتەوە.

یان  خواردن،  وەكو  پێویستی   كارێكی  بۆ  هەژارێك  كاتێك  نموونە:  بۆ 

چارەسەری نەخۆشی، یان پارەی كرێ خانوو، ڕوو لە دەوڵەمەندێك دەنێت، 

كە لەوانەیە لەو شوێنەدا تەنها ئەو دەوڵەمەندە هەبێت كە بتوانێت هاوكاری 

بكات، ئەگەر قەرزی پێنەدات تووشی ناڕەحەتییەكی زۆر دەبێت، پێدانی قەرز 

بۆ ئەم حاڵەتە پێویستە )واجب(، ئەگەر نەیداتێ ئەوە گوناهبار دەبێت. 

بەاڵم ئەگەر هەژارێك، یان هەركەسێكی تر بۆ كارێكی حەرام داوای قەرزی 

كرد، وەكو كڕینی تلیاك، یان عارەق، یان كاری بەدڕەوشتی، یان بۆ مامەڵەیەك 

كە سووی تێدایە، یان بۆ جل وبەرگێكی ناشەرعی، یان هەر كارێكی حەرامی 

لە هەموو ئەم حاڵەتانەدا بەپێچەوانەی حاڵەتی پێشوو، حەرامە قەرز  تر، 

بدرێت بەو جۆرە كەسانە و دەستگیرۆیی بكرێن، هەر كەس هاوكاریان بكات 

دەبێتە هاوبەشی تاوانەكانیان.

خۆ ئەگەر بازرگانێك بۆ فراوانكردنی سنووری بازرگانییەكەی داوای قەرزی 

كرد، هیچ پێویستییەكی ئەوتۆی پێ نەبێت، ئەگەر نەیدەیتێ تووشی هیچ 

ڕێگەپێدراوە  حاڵەتانە  ئەم جۆرە  بۆ  قەرز  پێدانی  نەبێت، حوكمی  زیانێك 

)مباح(، واتە ئەو كەسە خۆی ئازادە لەوەی دەیداتێ، یان نا.
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ئەویش  )مكروە(،  نەبێت  باش  قەرز  پێدانی  لەوانەیە  جاریش  هەندێك 

ئەگەر گومانی ئەوەمان هەبوو كەسەكە بۆ كاری ناشەرعی بەكاری دەهێنێت، 

بەاڵم تەواو دڵنیا نەبووین.

جاری واش هەیە لەوانەیە پێدانی قەرز باشتر بێت )مندوب(، بۆ نموونە: 

ئەگەر گومانی ئەوەمان هەبوو ئەو كەسەی داوای قەرزەكەی كردووە، تووشی 

زیان دەبێت ئەگەر نەیدەینێ.

بۆ  سەربەخۆی  تایبەت و  هەڵسەنگاندنی  قەرزێك  هەموو  پێویستە  بۆیە 

بكرێت، تا بزانین حوكمەكەی چییە و چۆنە.

٦- مەرجەكانی قەرزی شەرعی:

ئەو مەرجانەی كە پێویستە ڕەچاو بكرێن لە كاتی پێدانی قەرزدا بریتین لە:

أ- دەبێت قەرزەكە تەنها لە پێناو ڕەزامەندی خوای گەورە، پڕكردنەوەی 

پێداویستی خەڵكیدا بێت، نابێت دەوڵەمەندەكان هیچ سوویەك، یان زیادەیەك، 

یان بەرژەوەندییەكیان لە قەرزەكانیاندا هەبێت، ئەگەر نا حەرامە و دروست 

نییە، لەبەر ئەو خااڵنەی كە پێشتر باسمان كرد. هەر بۆیە خوای پەروەردگار 

وابەستەی وشەی  قورئاندا هەمیشە  لە  دەكات  پاداشتەكەی  قەرز و  باسی  كە 

)حسن(ی دەكات، كە مەبەست پێی چاكە و خێرە نەك شتێكی تر، بۆ نموونە 

اِعْفُه لَُكمْ و َيَْغِفْر  ا َح�َشنًا يُ�شَ َ َقْر�شً �ا الَّ لە سورەتی تەغابوندا دەفەرمووێت: {اإِْن تُْقِر�شُ

لَُكْم})16(. واتا: ئەگەر قەرزێك بەمەبەستی چاكە و خێر بدەن بەخوای گەورە 
١٦- سورة التغابن: اآلیە )١٧(. ئەمەو لە چەندین ئایەتی تریشدا خوای گەورە بە هەمان شێوە 
باسی قەرز دەكات بۆ نموونە: {مهَّن َذا الهَِّذي ينُْقِرُض الّلَ قنَْرضاً َحَسناً �نَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعا�اً َكِثريًَة}. سورة 
َُكفَِّرنهَّ َعنُكْم َسيَِّئاِ�ُكْم}. سورة املائدة: اآلية )12(. { ال�قرة: اآلية )245(. {َوَأقنَْرْضُتُم الّلَ قنَْرضاً َحَسناً ألهَّ

ِقنيَ   َمن َذا الهَِّذي ينُْقِرُض اللهََّ قنَْرضاً َحَسناً �نَُيَضاِعَفُه َلهُ  وَلُه َأْجٌر َكِرمٌي}. سورة الديد: اآلية )11(. {ِانهَّ اْلُمصهَّدِّ
قَاِت  َوَأقنَْرُضوا اللهََّ قنَْرضاً َحَسناً ُيَضاَعُف َلُمْ  وَلُْم َأْجٌر َكِرمٌي}. سورة الديد: اآلية )18(. {�ََأِقيُموا  َواْلُمصهَّدِّ
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خوای گەورە چەند هێندی قەرزەكە پاداشتتان دەداتەوە، لێتان خۆش ئەبێت. 

كامیاندا  هیچ  لە  پەروەردگار  خوای  بدەین  ئایەتەكان  سەرنجی  ئەگەر  جا 

بەخوای  بیدەن  دەفەرمووێت  بەڵكو  بەهەژاران،  بدەن  قەرز  نافەرمووێت: 

قەرزەی  ئەو  بزانن  تا  دەوڵەمەندەكانە،  هەڵنانی  بۆ  تەنها  ئەمەش  گەورە، 

نەك  دەداتەوە  پاداشتیان  ئەو  داوە،  گەورەیان  بەخوای  هەژاران  بە  دەیدەن 

پارەیەك  ئەوان، چونكە  بۆ  دڵخۆشكەرە  زۆر  مژدەیەكی  ئەمەش  هەژارەكان، 

كەخوا خۆی پێی داون، دواتر داوای ئەوە دەكات بەقەرز بیدەنەوە بەخۆی، 

بەڵێنی ئەوەشیان دەداتێ كە چەندین قاتی قەرزەكەیان پاداشتیان بداتەوە.

پێغەمبەری خوداش دەربارەی خێری قەرزدان دەفەرمووێت: }َما ِمْن ُم�ْشِلٍم 

ًة{)17(. واتا: هەر موسوڵمانێك دووجار  َدَقِتَها َمرَّ تنَْيِ اإِلَّ كاَن َك�شَ يُْقِر�ُض ُم�ْشِلماً َقْر�شاً َمرَّ
بەخێر،  كردبێت  پارەكەی  وایە  ئەوە  وەك  موسوڵمانێك،  هەر  بداتە  قەرز 

لەدەست  دەسمایەكان  خاوەن  پێویستە  گەورەیە و  مژدەیەكی  دیسان  ئەمەش 

خۆیانی نەدەن.

َلُف َعَلى ثاََلثَةِ  ُوُج�ٍه:  عەبدولاڵی كوڕی عومەر دەربارەی قەرز دەڵێت: )ال�شَّ

اِحِبَك، َو�َشَلٌف  اِحِبَك َفَلَك  َوْجُه �شَ �َشَلٌف تُِريُد ِبهِ  َوْجَه اِل َفَلَك  َوْجُه اِل، و َ�َشَلٌف تُِريُد ِبهِ  َوْجَه �شَ
دەدرێت:  مەبەست  سێ  بۆ  قەرز  واتا  بَا()18(.  الرِّ َفَذِلَك  ِبَطيٍِّب  َخِبيثًا  ِلتَاأُْخَذ  تُ�ْشِلُفُه 
لەخۆت  ئەوە خوای  بێت،  ڕەزامەندی خوای گەورە  پێی  قەرزێك مەبەستت 

پێ ڕازی دەكەیت، قەرزێك مەبەستت پێی ڕەزامەندی برادەرەكەت بێت، ئەوە 

برادەرەكەتی لەخۆت پێ ڕازی دەكەیت، قەرزێك مەبەستت پێی گۆڕینەوەی 

الصهَّاَلةَ  َوآُ�وا الزهََّكاةَ  َوَأْقِرُضوا اللهََّ قنَْرضاً َحَسنًا}. سورة املزمل: اآلية )20(.
١٧- األلباني )محمد ناصر الدين األلباني(، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج5، ط٢، 

المكتب اإلسالمي، بيروت، ط١985،١٤٠5، ص٢٢5. و قال في تخريجه: رواه إبن ماجة واسناده حسن.
١8- البيهقي )أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي(، السنن الكبرى، ج5، ط١، الناشر مجلس دائرة 

المعارف النظامية الكائنة في الهند، حيدر آباد، ١٣٤٤، ص٣5٠.
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پیس بێت بەپاك )19(، ئەوەیان سووە.

ب- دەبێت ئەو پارەیەی كە دەدرێت بە قەرز لەڕێگەی شەرعییەوە پەیدا 

پارەی  گەورە  خوای  چونكە  نەبێت،  حەرام  داهاتەكەی  سەرچاوەی  كرابێت، 

حەرام بۆ كاری چاكە قبوڵ ناكات، وەكو پێغەمبەری خوداs دەفەرمووێت: 

} اأيُّها النا�ض اإنَّ ال طيهٌّب ل يَْقبَُل اإل طيهّباً{)20(. واتا: ئەی خەڵكینە خودای گەورە پاكە، 
تەنها پاكیش لە بەندەكانی قبوڵ دەكات. پارەی حەرامیش پاك نییە، بۆیە 

خوای گەورە قبوڵی ناكات، نەك تەنها بۆ قەرز، تەنانەت بۆ خێر و زەكاتیش 

خوای گەورە قبوڵی نییە و زەكاتی لێ دەرناچێت. 

ناخۆش  ڕەق و  بەقسەی  قەرزەكەی  پاداشتی  قەرزەكە  خاوەن  نابێت  ت- 

بەرامبەر قەرزارەكە، یان بە منەتكردن و چاوشكاندن، یان بە غەیبەتكردن و 

ناوزڕاندن بەتاڵ بكاتەوە، چونكە هەموو ئەمانە پاداشتی قەرز كەم دەكەنەوە و 

بەتاڵی دەكەنەوە، بۆیە خوای پەروەردگار لەقورئاندا دەفەرمووێت: {يَا اأَيَُّها الَِّذيَن 

َدَقاِتُكم ِباْلَنِّ و َالأَذى})21(. واتا: ئەی گرۆهی باوەڕداران پاداشتی  اآَمنُ�اْ َل تُْبِطُل�اْ �شَ
چاكەكانتان بەمنەت و ئازاردانی ئەو كەسانەی چاكەتان لەگەڵ كردون بەتاڵ 

هێندە  كەسێك،  بە  داوە  قەرزێكی  كەسێك  هەیە  وا  جاری  بۆیە  مەكەنەوە، 

ئەمە  دەبات،  ئابڕوی  دەكات  باسی  هێندە  خەڵكدا،  لەناو  دەكات  سەركۆنەی 

هەرگیز پێی ناگوترێت قەرزی حەسەنە، ئەو قەرزە شەڕی لەخێری زیاترە.

پێغەمبەری خودا s لە فەرموودەیەكدا دەفەرمووێت: }َمْن نَفَّ�َض َعْن ُم�ؤِْمٍن 

 ُ الَّ  َ َعَلى ُمْع�رِشٍ يَ�رشَّ  َ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَْ�ِم الِْقيَاَمِة، ََمْن يَ�رشَّ  ُ نْيَا نَفَّ�َض الَّ ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ

١9- مەبەستی ئەوەیە پارەیەكی حەاڵڵ كە بەڕەنجی شان پەیدات كردوە بیدەیت بەسوو، ئەوە ئەو 
پارە پاكە حەاڵڵە حەرام دەكەیت.

٢٠- مسلم، صحيح مسلم، ج٢،ص٧٠٣، رقم الحديث )١٠١5(، مصدر سابق.
٢١- سورة البقرة: اآلية )٢٦٤(.
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دونیای  گرفتەكانی  لە  گرفتێك  كەسێك  هەر  واتا:  َوالآِخَرِة{)22(.  نْيَا   الدُّ يِف  َعَلْيِه 
باوەڕدارێك چارەسەر بكات، خوای پەروەردگار گرفتێك لە گرفتەكانی قیامەتی 

بۆ ئاسان دەكات و چارەسەر دەكات، هەركەس چاوپۆشی لە قەرزارێكی نەدارو 

لە  دەكات  هەڵەكانی  تاوان و  لە  چاوپۆشی  پەروەردگار  خوای  بكات،  هەژار 

دونیاو دواڕۆژدا و لێیان خۆش دەبێت. لە فەرموودەیەكی تردا باسی پیاوێكی 

اأَْع�رَشَ  َفاإَِذا  دەوڵەمەندمان بۆ دەگێڕێتەوە و دەفەرمووێت: }َكاَن َرُجٌل يَُداِيُن النَّا�َض 

َ َفتََجاَوَز َعْنُه{)23(. واتا: پیاوێكی  َ يَتََجاَوُز َعنَّا، َفَلِقَى الَّ اْلُْع�رِشُ َقاَل ِلَفتَاُه: َتَاَوْز َعْنُه َفَلَعلَّ الَّ
دەوڵەمەند هەبوو قەرزی دەدا بەخەڵكی، ئەگەر قەرزارێك نەیبوایە قەرزەكەی 

بداتەوە بەشاگردەكەی دەگوت: وازی لێبێنە و چاوپۆشی لێبكە، بەڵكو خوای 

گەورە چاوپۆشی لەهەڵە و تاوانەكانمان بكات، كەوەفاتی كرد و گەڕایەوە الی 

خوای گەورە، خوای گەورە لێی خۆشبوو. 

ث- ئەم مەرجەیان پەیوەندی بەقەرزارەكانەوە هەیە، كە مەرجە ئەمانیش 

دەوڵەمەندەكان  قەرزی  خۆیدا  كاتی  لە  بەوەی  بن  پابەند  خۆیانەوە  لەالی 

بگێڕنەوە، پابەندبن بە بەڵێنەكانیانەوە، خۆ ئەگەر وانەكەن ئەو كات قەرزەكە 

بۆ ئەمان حەرام دەبێت و نابێت  وەریبگرن.

پێغەمبەری خودا sلەو بارەیەوە دەفەرمووێـت: }َمْطُل الَْغِنيِّ ُظْلٌم{)24(. واتا: 

گرتنی پارەی قەرز و نەگێڕانەوەی لەكاتی خۆیدا بەبێ هۆ ستەمە و حەرامە. 

ُه  َوُعُق�بَتَهُ{)25(. واتا:  لە فەرموودەیەكی تردا دەفەرمووێت: }يلُّ الَْ�اِجِد يُِحلُّ ِعْر�شَ

نەیداتەوە،  بیداتەوە،  هەیبێت  كەسێك  بۆ  قەرز  پارەی  دواخستنی  گرتن و 

٢٢- مسلم، صحيح مسلم، ج٤، ص٢٠٧٤، رقم الحديث )٢٦99(.
٢٣- مسلم، صحيح مسلم، ج٣، ص١١9٦، رقم الحديث )١5٦٢(.

٢٤- البخاري، صحيح البخاري، ج٣،ص9٤، رقم الحديث )٢٢8٧(، مصدر سابق. مسلم، صحيح مسلم، 
ج٣، ص١١9٧، رقم الحديث )١5٦٤(، مصدر سابق.

٢5- البخاري، صحيح البخاري، ج٣،ص١١8. 

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا

58



ماف دەدات بەخاوەن قەرزەكە باسی بكات)26(و سكااڵی لە دژ بكات و سزاشی 

ى  بدات. لە فەرموودەیەكی تردا دەفەرمووێت: }نَْف�ُض اْلُ�ؤِْمِن ُمَعلََّقٌة ِبَديِْنِه َحتَّى يُْق�شَ

َعْنُه{ )27(. واتا: ڕۆحی باوەڕدار كە شایەنی بەهەشت بێت، ڕادەگیرێت و ناچێتە 
بەهەشتەوە تا قەرزەكەی بۆ نەدرێتەوە.

ئەم فەرموودانە و چەندین فەرموودەی تر هەن، كە هەڕەشە لەخەڵكی هەژار 

دەكەن، بەوەی پێویستە بۆ كاتی پێویست نەبێت قەرز نەكەن، هەر كاتیش 

بگێڕنەوە،  قەرزەكان  خاوەن  قەرزی  خۆیدا  لەكاتی  پێویستە  كرد،  قەرزیان 

ئەگەر نا تووشی حەارم دەبن، خوای گەورەش سزایان دەدات.

 ئەمانە ئەو مەرجانە بوون، كە پێویستە لەهەموو قەرزێكدا هەبن، بۆ 

ئەوەی قەرزەكە شەرعی بێت. 

٧- پێناسەی سووی قەرز: 

كەسەكان  تووشی  قەرزەوە  كەبەهۆی  سووەی  لەو  بریتییە  قەرز  سووی 

دەبێت، جا، یان ئەوەتا هەر لەسەرەتاوە كەسەكە مەرجی ئەوەی داناوە، كە 

بەسوو قەرزەكەی دەداتێ، ڕێژەیەكی زیاتر لەقەرزەكەی لێوەردەگرێتەوە.

یان سەرەتا بەسوو قەرزەكەی نەداوەتێ، بەاڵم كاتێك قەرزارەكە ناتوانێت 

لەبەرامبەر درێژ كردنەوەی  پارەی قەرزەكە بگێڕێتەوە، ئەم  لەكاتی خۆیدا 

دەبێت  بەڵكو  ناوزڕاندنەوە،  قاڵبی غەیبەت و  باس كردنەكە بچێتە  نابێت  لەم حاڵەتەشدا   -٢٦
بەمەبەستێكی شەرعی بێت، بۆ نموونە الی كەسێك باسی بكات و سكااڵی ال بكات كە بتوانێت 
مافەكەی بۆ  وەربگرێتوە، یان بۆ ئەوە بێت خەڵكی تری لێ ئاگادار بكاتەوە تا قەرزی نەدەنێ و 

ئەوانیش تووشی كێشە نەبن. 
٢٧- إبن حبان )محمد بن حبان بن أحمد(، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ج٧، ط٢، مؤسسة 
الرسالة، بيروت، ١99٣،١٤١٤، ص٣٣١، تحقيق: شعيب األرنؤوط. رقم الحديث )٣٠٦١(، قال األرنؤوط في 

تخريجه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
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ماوەی قەرزەكە پارەی زیاتری لێ  وەردەگرێت.

سووی قەرزیش سروشتی وایە كە تایبەت نییە بەشتێكی دیاری كراوەوە، 

بنەمایەكی  زانایان  بارەیەوە  لەو  دەبێت،  دروست  شتدایە  لەهەرچی  بەڵكو 

فیقهیان هەیە كاری لەسەر دەكەن دەقەكەی ئەوەیە )كل قر�ض جر نفعا فه� ربا(

)28(. واتا: هەر قەرزێك سوودی ڕاكێشا بۆ خاوەن قەرزەكە ئەو سوودە بەسوو 

ئەژمار دەكرێت.

كەواتە دەبێت خاوەن قەرزەكان زۆر ئاگاداری ئەم خاڵە بن كاتێك لەبەر 

خوا قەرز دەدەنە هەر كەسێك نابێت بەهیچ شێویەكی چاوەڕێی سوود، یان 

پاداشتێكی دونیایی لە قەرزەكەیان بكەن.

عەبدولاڵی كوڕی عەبباس دەڵێت: جارێكیان پیاوێك )٢٠( درهەمی بەقەرز 

خاوەن  بە  دەدا  دیاری  دەچوو  جارێك  هەموو  قەرزارەكە  بەكەسێك،  دابوو 

قەرزەكە، خاوەن قەرزەكەش دیارییەكانی دەفرۆشت، ڕۆژێكیان خاوەن قەرزەكە 

هات بۆ الی عەبدوڵاڵی كوڕی عەبباس، كێشەكەی بۆ گێڕایەوە و پێی گوت: 

ئەو دیاریانەی كە بۆی هێناوم فرۆشتومە بایی )١٣( دینارە، عەبدولاڵی كوڕی 

عەبباس پێی فەرموو: حەرامە لە )٧( دینار زیاتری لێوەربگریتەوە )29(. 

كەواتە عەبدوڵاڵی كوڕی عەبباس پێی وایە ئەوانەی قەرزارەكە بەناوی 

ئەژمار دەكرێت  لەڕاستیدا بەسوو  بۆ خاوەن قەرزەكە،  دیارییەوە هێناوێتی 

 وەرگرتنی حەرامە و دروست نییە. 

سالمی كوڕی ئەبی جەعد دەگێڕێتەوە دەڵێت: پیاوێكمان هەبوو ماسیگر 

٢8- زانایان بۆچوونیان جیاوازە لەسەر ئەوەی كە ئایا ئەوە فەرموودەیە، یان نا، بەاڵم هەموویان 
كۆكن لەسەر كارپێكردنی  وەكو بنەمایەكی شەرعی، چونكە لەڕاستیدا و وەكو فەرموودە الوازە.

٢9- البيهقي، السنن الكبرى، ج5، ص٣٤9، مصدر سابق.  وصححه األلباني في: إرواء الغليل، ج5، ٢٣٤، 
قال.  وإسناده صحيح.
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بوو )5٠( درهەمی پیاوێكی دراوسێیان قەرزداربوو، خاوەن قەرزەكە هاتە الی 

عەبدوڵاڵی كوڕی عەبباس و پێی گوت: من پارەم الی ئەو پیاوەیە، جار جار 

كوڕی  عەبدولاڵی  دەنێرێت،  بۆ  ماسیمان  هەندێك  دێتەوە  ماسی  لەڕاوە  كە 

اأَْهَدى لََك()30(. واتە چی ماسی بەدیاری بۆ ناردویت  ُه ِبَا  عەبباس گوتی: )َقا�شَّ

پارەكەی لەپارەی قەرزەكە بشكێنە، چەندی مایەوە ئەوەندەی لێ  وەربگرە.

اأَْو  لەبارەی سووی قەرزەوە دەڵێت: )َوُكل ِزيَاَدٍة يِف �َشَلٍف  البر  البر  إبن عبد 

ًة ِمْن َعَلٍف، ََذِلَك َحَراٌم اإِْن َكاَن ِب�رَشٍْط()31(.  َمْنَفَعٍة يَْنتَِفُع ِبَها اْلُ�َشلُِّف َفِهَي ِربًا، َولَْ� َكانَْت َقْب�شَ
واتا: هەر زیادەیەك، یان سوودێك بدرێت بەخاوەنی قەرزەكە و لەبەرژەوەندی 

ئەو بێت ئەوە سووە. با ئەو زیادەیە مشتێك بڕوێش بێت، چونكە حەرامە 

ئەگەر بەمەرج گیرابوو. 

 إبن المنذریش دەڵێت: )اأَْجَمُع�ا َعَلى اأَنَّ اْلُ�َشلَِّف اإَِذا �رَشََط َعَلى اْلُ�ْشتَ�ْشِلِف ِزيَاَدًة اأَْو 

يَاَدِة َعَلى َذِلَك ِربًا()32(. واتا زانایان بەكۆی دەنگ  َهِديًَّة، َفاأَ�ْشَلَف َعَلى َذِلَك، اأَنَّ اأَْخَذ الزِّ
پێیان وایە كە ئەگەر خاوەن قەرزەكە مەرجی ئەوەی لەسەر قەرزارەكە دانا 

بۆ  قەرزەكەی  لەگەڵ  دیارییەكی  یان  بگێڕێتەوە،  بۆ  قەرزەكەی  لە  زیاد  كە 

بێنێتەوە، لەسەر ئەو مەرجە قەرزی دایە، ئەگەر ئەو زیادەیە، یان دیاریە 

لەقەرزارەكە  وەربگرێتەوە سووە.

قرطبیش دەڵێت: )اأجمع ال�شلم�ن نقال عن نبيهم s اأن ا�شرتاط الزيادة يف ال�شلف 

لەسەر  كۆدەنگن  زانایان  واتا:  واحدة()33(.  حبة  اأو  علف..  من  قب�شة  كان  ول�  ربا.  

٣٠- البيهقي، السنن الكبرى، ج5، ص٣5٠، مصدر سابق.  وصححه األلباني في: إرواء الغليل، ج5، ٢٣٤، 
قال.  وإسناده صحيح.

٣١- إبن عبد البر )يوسف بن عبد الله بن محمد(، الكافي في فقه أهل المدينة، ج٢، ط٢، مكتبة 
الرياض الحديثة، الرياض، ١98٠،١٤٠٠، ص٧٢8، تحقيق: محمد محمد أحيد.

٣٢- إبن قدامة )موفق الدين عبد الله بن أحمد(، المغني، ج٤، مكتبة القاهرة، ط١9٦8،١٣88، ص٢٤٠. 
٣٣- القرطبي، تفسير القرطبي، ج٣،ص٢٤١، مصدر سابق.
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ئەوەی كە لەپێغەمبەركەیانەوە s پێیان گەیشتوە، كە مەرجی گێڕانەوەی 

تەنها  یان  بێت،  بڕوێشیش  با مشتێك  لەبڕی قەرزەكە سووە،  زیاتر  شتێكی 

یەك دەنكیش بێت.

إبن قدامەیش دەڵێت: )َوُكلُّ َقْر�ٍض �رَشََط ِفيِه اأَْن يَِزيَدُه، َفُهَ� َحَراٌم ِبَغْيِ ِخاَلٍف()34(. 

بۆ  زیاتر  شتێكی  قەرزارەكە  بێت،  تێدا  ئەوەی  مەرجی  قەرزێك  هەر  واتا: 

خاوەن قەرزەكە بگێڕێتەوە، ئەوە بە كۆی دەنگ حەرامە و دروست نییە. 

سەبارەت بە حوكمی دیاری لە نێوان كەسی قەرزدار و خاوەن قەرزدا، ئەگەر 

ئەو دوو كەسە بەر لە قەرزەكە عادەتیان وابوو دیاری لەگەڵ یەكتر بگۆڕنەوە و 

یەكتر بەسەر بكەنەوە، ئەوە ئاساییە لە كاتی بوونی قەرزەكەش لە نێوانیاندا 

حاڵەتە  لە  بەمەرجێك  بەاڵم  بن،  بەردەوام  خۆیان  عادەتی  هەمان  لەسەر 

بەتایبەتی  كرد  زیادی  ئەگەر  خۆ  دەرنەچێت،  قەرزەكە  پێش  ئاساییەكەی 

لەالیەن كەسی قەرزدارەوە بۆ خاوەن قەرزەكە، ئەوە پێویستە خاوەن قەرزەكە  

وەری نەگرێت، چونكە گومانی سووی لێ دەكرێت.

خۆ ئەگەریش ئەو دوو كەسە بەر لە قەرزەكە هیچ دیارییان بە یەكتر 

نەدابوو، ئەوە حەرامە لە كاتی بوونی قەرزەكەدا، كەسی قەرزدار هەر دیارییەك 

بداتە خاوەن قەرزەكە، چونكە گومانی سووی لێدەكرێت.

بەاڵم پاش كۆتایی هاتنی وادەی قەرزەكە، ئەگەر قەرزدار لە كاتی هێنانەوەی 

قەرزەكەدا دیارییەكی لەگەڵ خۆی هێنابوو بەبێئەوەی كەس پێی گوتبێت، 

یان مەرجی لەسەر دانابێت، ئەوە نابێتە سوو  و ئاساییە خاوەن قەرزەكە لێی  

وەربگرێت. 

بەم  گێڕامانەوە،  عەبباسەوە  كوڕی  لەعەبدوڵاڵی  كە  بابەتەش  دوو  ئەو 

شێوازە ڕاڤەی بۆ دەكرێت. نەك بە ڕەهایی.
٣٤- إبن قدامة، المغني، ج٤،ص٢٤٠، المصدر السابق.
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بابەتێكی فیقهی  ورد هەیە كە پەیوەندی بەم بابەتەوە هەیە، كاتی خۆی 

سەفتەجە  )سفتجة(یە،  بابەتی  ئەویش  كردوە،  لەسەر  قسەیان  زۆر  زانایان 

لە  بابڵێین  تر،  كەسێكی  دەداتە  بەقەرز  پارە  بڕێك  كەسێك  لەوەی  بریتیە 

سلێمانی، بەاڵم مەرجی ئەوەی لەسەر قەرزارەكە داناوە كە لەبەغدا قەرزەكەی 

لەوانەیە  لەسەرە و  مەترسی  بەغدا  بۆ  لێرەوە  پارە  بردنی  چونكە  بداتەوە، 

بدزرێت.

قەرزەكە  خاوەن  كە  دەكەن  مەرجە  ئەو  لەسەر  قسە  لێرەدا  زانایان 

لەبەرژەوەندی خۆی لەسەر قەرزارەكەی داناوە، كە دەبێت قەرزەكەی لەبەغدا 

پێبداتەوە ئایا دەبێتە سوو، یان نا؟ كەهەرچەندە سوودەكە سوودێكی مادی 
نیە، لەگەڵ ئەوەیشدا زۆرینەی زانایان لە مالیكی)35(، شافعی)36(، ظاهیریەكان)37(

پێیان وایە ئەوەیش هەر سووە و حەرامە، بەالی حەنەفیكانیشەوە)38(باش نیە 

)مكروه()39(. 

٣٦- مالكییەكان تەنها لە حاڵەتی زەرورەتدا و لەبەر بەرژەوەندی گشتی و پاراستنی ماڵی موسوڵمانان 
ڕێگەی پێدەدەن، ئەویش ئەگەر هەموو ڕێگەكان مەترسیدار بوون و ترسی تەواو هەبوو لەسەر 
تیاچوونی پارەكە، ئەو كات بۆی هەیە ئەو مەرجە دابنێت. الحطاب )محمد بن محمد بن عبد 

الرحمن(، مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، ج٤، ط٣، دار الفكر، بیروت، ١99٢،١٤١٢، ص5٤8،
٣٧- الماوردي )أبو الحسن علي بن محمد بن محمد(، الحاوي الكبير، ج٦، ط١، دار الكتب العلمية، 

بيروت. ط١999،١٤١9، ص٤٦٧، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود.
٣8- إبن حزم )علي بن أحمد بن سعيد(، المحلى باآلثار، ج8، دار الفكر، بيروت، ص٧٧، تحقيق: 

أحمد محمد شاكر.
٣9- إبن نجيم )زين الدين بن إبراهيم بن محمد(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج٦، ط٢، دار 

الكتاب اإلسالمي، بيروت، ص٢٧٦.
٤٠- بەاڵم بەالی إبن تیمیە، إبن القیم، إبن قدامە و چەند زانایەكی ترەوە، ئەم مەرجە دروستە و 

كێشەی نییە. بڕوانە. إبن قدامە، المغنی، ج٤،ص٢٤٠، مصدر سابق.
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گەڕاندنەوەی قەرز و حوكمی فرۆشتن بەگوژمە:

تەوەرەكانی ئەم بەشە بریتین لە:

١- گەڕاندنەوەی قەرز بەهاوشێوەی قەرزەكە دەبێت لە ڕووی 

چەندێتی و چۆنێتییەوە.

٢- ڕێكەوتن لەسەر گەڕاندنەوەی قەرز بە دراوێكی تر.

٣- لەكاركەوتنی دراوێكی یاسایی.

)البیع  گوژمە  بە  بەقەرز و  فرۆشتن  كڕین و  حوكمی   -٤

بالتقسیط( بەپارەی زیاتر.

5- مەرجەكانی كڕین و فرۆشتن بەقەرزو بە گوژمە.

بەشی چوارەم)1(
١- ئەم بەشە ڕۆژی ٢٠١٤/١٢/٢٠ تۆمار كراوە.
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١- گەڕاندنەوەی قەرز بەهاوشێوەی قەرزەكە دەبێت لە ڕووی چەندێتی و 

چۆنێتیەوە:

دیاریكراویی وەكو دۆالر،  بەدراوێكی  دا بەكەسێك  ئەگەر كەسێك قەرزی 

دواتر نرخی ئەم دراوە بەرز و نزمی كرد و نرخەكەی گۆڕا، ئایا كەسی خاوەن 

قەرز بۆی هەیە كەسی قەرزار ناچار بكات بەدراوێكی تری  وەكو دینار، یان 

یۆرۆ قەرزەكەی بۆ بگێڕێتەوە، یان قەرەبووی زیانەكەی بۆ بكاتەوە؟ یان بە 

پێچەوانەوە كەسی قەرزار بۆی هەیە خاوەن قەرز ناچار بكات، كە بەدراوێكی 

تر قەرزەكەی لێ وەربگرێتەوە؟ یان بڕێك لە قەرزەكەی بۆ دابشكێنێت؟

چونكە ئەم بابەتە الی خەڵكانێكی زۆر ئاڵۆزی دروست كردووە، هەندێك 

جاریش بووە بەكێشە.

بۆچوونی زانایان لە كۆن و نوێدا دەربارەی ئەم باسە ئەوەیە كە هیچ كام 

بكەن  ناچار  بەرامبەرەكەیان  نییە،  بۆیان  قەرزدار  كەسی  قەرز و  خاوەن  لە 

لەسەر  وەرگرتنەوەی دراوێكی تر، یان هەر شتێكی تر لەبری قەرزەكەیان، یان 

قەرەبووكردنەوەی زیانی قەرزەكەیان، بەڵكو هەردووكیان پابەند دەبن بەوەی 

كە قەرزەكە چەند بووە، بەچ دراوێك كراوە، لە كاتی گەڕانەوەی قەرزەكەدا 

هەمان بڕ و بەهەمان جۆری دراو قەرزەكە دەدرێتەوە.
واتا  قب�ض()1(.  ما  ِمْثِل  َردُّ  اْلُ�ْشتَْقِر�ِض  )َعَلى  دەڵێن:  بارەیەوە  لەم  حەنەفییەكان 
پێویستە قەرزار هاوشێوەی ئەوە بگێڕێتەوە بۆ خاوەن قەرز كە لێی  وەرگرتوە.
ِة َقْدًرا و  مَّ اُء َقْر�ٍض( ..)ِب( �َشْيٍء )ُم�َشاٍو( ِلَا يِف الذِّ مالیكییەكانیش دەڵێن: )..)َو( َجاَز )َق�شَ

َفًة()2(. واتا: گێڕانەوەی قەرزەكە بەشتێكی هاوشێوەی خۆی لەبڕ و شێوەدا دروستە. َ�شِ
١- إبن مازة )محمود بن أحمد بن عبد العزيز(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج٧، ط١، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٤،١٤٢٤، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، ص١٢9.
الفكر،  الجليل شرح مختصر خليل، ج٤، دار  إبن عليش )محمد بن أحمد بن عليش(، منح   -٢

ط١989،١٤٠9، بيروت، ص5٢8.
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واتا:  مثل()3(.  له  فيما  الثل  ردُّ  ال�شتقِر�ض  على  )ويجب  دەڵێن:  شافعییەكانیش 

هاوشێوەی  ئەگەر  بگێڕێتەوە  قەرزەکەی  هاوشێوەی  قەرزار  لەسەر  پێويستە 

هەبوو.

واتا:  اإجماعا()4(.  اْلَِكيِل  َواْلَْ�ُزوِن  يِف  اْلِْثِل  َردُّ  )َويَِجُب  دەڵێن:  حەنبەليیەكانيش 

كۆ دەنگی زانایان لەسەر ئەوەیە كە پێویستە هاوشێوەی قەرزەكە لە پێوانە و 

كێشانەدا بگێڕدرێتەوە.

ظاهرییەكانیش دەڵێن: )فال يحل اإقرا�ض �شيء ليد اإليك اأقل  ول اأكرث  ول من ن�ع 

اآخر اأ�شاًل...لكن مثل ما اأقر�شت يف ن�عه  ومقداره.... و هذا اإجماع مقط�ع به()5(. واتا: 
دروست نییە شتێك بدەیت بەقەرز بۆ ئەوەی كەمتر، یان زیاترت بۆ بێنێتەوە، 

یان جۆرێکی ترت بۆ بێنێتەوە، بەڵكو هاوشێوەی ئەوەی بەقەرزت داوە، لە 

چۆنێتی و چەندێتیدا، ئەمەش كۆدەنگی زانایانی لەسەرەو بڕاوەتەوە.

كۆمكاری فیهقی ئیسالمیش لەو بارەیەوە دەڵێن: )وفاء الدي�ن الثابتة بعملة ما: 

هي بالثل  ولي�ض بالقيمة؛ لأن الدي�ن تُق�شى باأمثالها، فال يج�ز ربط الدي�ن الثابتة يف الذمة اأياً 
كان م�شدرها ب�شت�ى الأ�شعار()6(. واتا: گێڕانەوەی قەرزە جێگیرەكان بەدراوێك لە 
دراوەكان بە هاوشێوەی خۆیانە، نەك بەنرخەكانیان، چونكە قەرز بەهاوشێوەی 

ئەستۆدا  لە  جێگیرن  قەرزانەی  ئەو  نییە  دروست  بۆیە  دەدرێتەوە،  خۆی 

سەرچاوەكەیان هەرچی بێت، ببەسترێنەوە بەئاستی نرخەكانیانەوە. 

ئەوەیە  ئەویش  ڕووبدات،  لەوانەیە  كە  ئاسایی هەیە  نا  بەاڵم حاڵەتێكی 

٣- الشيرازي )أبو اسحاق إبراهيم بن علي(، المهذب، ج٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ص85. 
٤- إبن مفلح )إبراهيم بن محمد بن عبد الله(، المبدع في شرح المقنع، ج٤، ط١، دار الكتب العلمية، 

١99٧،١٤١8، ص١9٧.
5- إبن حزم، المحلى باآلثار، ج8،ص٤٦٧، مصدر سابق.

٦- مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع 5، ج٣، ص١٦٠9. القرار رقم:٤٢ )٤ /5( في دورة مؤتمره )5( 
بالكويت من١-٦ جمادى األولى ١٤٠9هـ الموافق١٠-١5 كانون األول ١988م.
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ئەگەر نرخی ئەو دراوە، یان شتەی بووە بەقەرز، یەك لەسەر سێی )٣/١( )7( و 

زیاتری بەهاكەی گۆڕا، جا، یان زیادی كرد، قەرزارەكە زۆر زیانی بەر دەكەوت، 

یان بەپێچەوانەوە كەمی كرد و خاوەن قەرزەكە زۆر زیانی بەردەكەوت، الیەنی 

زیانلێكەوتوو ڕازی نەبوو)8(بەوەی هەمان دراو بداتەوە، یان  وەربگرێتەوە، لەم 

بێن و  پێك  بەوەی  دەكرێن  ناچار  هەردوكیان  دەفەرموون  زانایان  حاڵەتەدا 

تەنها  بەسەریاندا،  بكرێت  دابەش  دادوەرانە  گونجاو و  بەشێوەیەكی  زیانەكە 

دەڵێت: )اإذا  بارەیەوە  لەو  بەر الیەنێك نەكەوێت، كۆمكاری فیقهی ئیسالمی 

كان الت�شخم كثًيا -و�شابط الت�شخم الكثي اأن يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل-، فاإن  وفاَء 
الدين الآجل حينئذ بالثل يُلحق �رشًرا كثًيا بالدائن يجب رفعه. واحلل لعالة ذلك: اللج�ُء 
اإل ال�شلح، وذلك باتفاق الطرفني على ت�زيع الفرق النا�شئ عن الت�شخم بني الدين والدائن 
باأي ن�شبة يرتا�شيان عليها()9( . واتا: ئەگەر ڕێژەی هەاڵوسان زۆر بوو - پێوەری 
هەاڵوسانی زۆریش ئەوەیە كە بگاتە )٣/١(ی ڕێژەی قەرزەكە- گێڕانەوەی قەرز 

لەم حاڵەتەدا بەهەمان شێوە و ڕێژەی خۆی زیانێكی زۆر لەخاوەن قەرزەكە 

دەدات، پێویستە لەسەری الببرێت، بۆ چارەسەری ئەو حاڵەتە، پێویستە پەنا 

بۆ ڕێكەوتن ببرێت لە نێوان قەرزارو خاوەن قەرزدا، بەڕەزامەندی هەردوو 

بكرێت  دابەش  بووە،  دروست  هەاڵوسانەكەوە  هۆی  بە  جیاوازییەی  ئەو  ال 

٧- دیاریكردن ڕێژەی )٣/١( بەهۆی ئەوەوەیە كە شەرع لە زۆر بابەتدا وەك هێڵی جیاكەرەوەی 
)٣/١( تا  كەسێك  داوە  ڕێگەی  شەرع  لە  وەسییەتدا  نموونە،  بۆ  كردووە،  دیاری  كەمی  زۆری و 
نا، بۆ هەڵسوكەوتی ئەو كەسانەش كەلەنەخۆشی  زیاتر  بكات، بەاڵم  ی ماڵەكەی و ەسییەت پێ 
بۆیە  بەپارەكانیانەوە بكەن،  ئەو ڕێژەیە مامەڵە  تا  بۆیان هەیە  الموت( هەر  مردندان )مرض 

لێرەشدا زانایان ئەو ڕێژەیەیان داناوە. 
8- خۆ ئەگەر هەردوو ال ڕازی بوون ئەوە ڕێژەی زیانەكە هەرچەند و هەرچۆن بێت ئاساییە، بەاڵم 

ئەگەر ڕازی نەبن ئەو كات دەبێت چارەسەری گونجاوی بۆ بدۆزرێتەوە.
9- مجمع الفقه اإلسالمي، بالتعاون مع مصرف فيصل اإلسالمي بالبحرين، الندوة الفقهية االقتصادية 

لدراسة قضايا التضخم، جدة، عام )١٤٢٠- ١999(م.
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لەنێوانیاندا، بەهەر ڕێژەیەك كە هەردوو ال پێی ڕازی بن.

خۆ ئەگەر الیەنێكیان هەر ڕازی نەبوو ئەو كات پەنا دەبرێتە بەر دادگا و 

حوكمی شەرع، لەوێ كێشەكەیان بۆ یەكال دەكەنەوە.

٢- ڕێكەوتن لەسەر گەڕاندنەوەی قەرز بە دراوێكی تر:

ئێمە پێشتر باسی ئەوەمان كرد كە هیچ كام لە خاوەن قەرز و كەسی قەرزار 

بدرێتەوە،  قەرزەكە  تر  بەدراوێكی  بكەن  ناچار  بەرامبەرەكەیان  نییە  بۆیان 

كە  ئەوەی  لەسەر  ڕێكەوتن  خۆیان  بەڕەزامەندی  هەردووكیان  ئەگەر  بەاڵم 

قەرزەكە بەدراوێكی تر بدرێتەوە، ئەوەیان دروستە و فەرموودەیەكی عبداللەی 

�َأَبِيُع  ِبْلَ�ِقيِع،  اإِلِبَل  أَبِيُع  )ُكْنُت  دەڵێت:  بارەیەوە  لەو  هەیە  عومەرمان  كوڕی 

َنِنرَي، �َأَ�نَْيُت َرُسوَل اللهَِّ h  َوُهَو يُرِيُد  َوآُخُذ الدهَّ َنِنرِي، َوآُخُذ الدهَّرَاِهَم، َوأَبِيُع ِبلدهَّرَاِهِم،  ِبلدهَّ
َنِنرِي، َوآُخُذ  ، ِإّنِ أَبِيُع اإِلِبَل ِبْلَ�ِقيِع �َأَبِيُع ِبلدهَّ َأْن َيْدُخَل بنَْيَت َحْفَصَة، �نَُقْلُت: اَي َرُسوَل اللهَِّ
َنِنرَي، �نََقاَل َرُسوُل اللهَِّ h : }ال بََْس َأْن َتُْخَذَها ِبِسْعِر  َوآُخُذ الدهَّ الدهَّرَاِهَم، َوأَبِيُع ِبلدهَّرَاِهِم، 
ينَْوِمَها، َما َلْ �نَتنََفرهَّقَا  وبنَينَْنُكَما َشْيٌء..{)10(. واتا: من حوشترم دەفرۆشت لە بەقیع، 
هەندێكجار بەدینار دەمفرۆشت، دواتردرهەمم لە كڕیارەكە  وەردەگرت، هەندێك 
وەردەگرت)11(،  دینارم   دواتر  دەمفرۆشت،  بەدرهەم  بەپێچەوانەوە،  جاریش 
چوومە خزمەتی پێغەمبەر h  دەیویست بڕواتە ماڵ حەفصە و پێم گوت: ئەی 
پێغەمبەری خودا h  من لەبەقیع حوشتر دەفرۆشم، هەندێك جار بەدینار 
دەفرۆشم و دواتر درهەم و ەردەگرم، جاری وایش هەیە بە درهەم دەفرۆشم و 

دواتر دینار و ەردەگرم، پێغەمبەری خودا h  فەرمووی: )ئاساییە بەمەرجێك 

١٠- ابن حبان، صحیح ابن حبان، ج ١١، ص ٢8٧، رقم الحدیث )٤9٢٠( وقال األرنؤوط، اسناده حسن 
على شرط مسلم..

١١- دینار و درهەم: دوو دراوبوون لەسەردەمی پێغەمبەردا h كانزاكانیان جیاواز بووە، دینار لە 
ئاڵتون دروست كراوە، درهەمیش لەزیو.
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بەنرخی ئەو ڕۆژە دینار، یان درهەمەكە بشكێنیتەوە كەوەری دەگریت، هەموو 

پارەكەش  وەربگریت، هیچ لە نێوانتاندا نەمێنێت(.

 ئەم فەرمودەیە بەڵگە و بنەمای ئەم خاڵەیە كە ئێمە باسی دەكەین.

واتا بۆ دروستی ئەم جۆرە حاڵەتانە پێویستە چوار مەرجی سەرەكی هەبێت:

أ - پێویستە هەردووال )خاوەن قەرز و كەسی قەرزار( ڕازی بن بەوەی كە 

بەدراوێكی تر قەرزەكە بدرێتەوە، هیچ كامیان ئەوی تر ناچار نەكات لەسەر 

ئەم حاڵەتە.

ب - نابێت ئەو كاتەی كە قەرزەكەی دەداتێ، یان شتەكەی پێ دەفرۆشێت 

لەسەر ئەوە ڕێبكەون، كە دواتر بەدراوێكی تر قەرزەكەی لێ وەردەگرێتەوە، 

بەدراوێكی  پێدان  قەرز  یان  فرۆشتن،  یەكەم  مامەڵە:  بەدوو  دەبێت  چونكە 

دیاریكراو، لە هەمان كاتدا فرۆشتنەوەی دراوەكە و گۆڕینەوەی بەدراوێكی تر 

كە ڕێكەوتون لەسەری، لە كاتی ڕێكەوتنەدا ئامادە نییە، بۆیە ئەمە یەكسەر 

دەبێت بەسوو  و حەرامە. لەبەرئەوە پێویستە ئەم ڕێكەوتنە ڕۆژی دانەوەی 

قەرزەكە بێت كە پارەكە ئامادەیە و یەكسەر قەرزارەكە دەیگێڕێتەوە بۆ خاوەن 

قەرزەكەی، نەك لەسەرەتاوە. 

ت - پێویستە دراوەكە بە نرخی ئەو كاتە بشكێننەوە كە قەرزەكەی تێدا 

دەدرێتەوە، نەك نرخی ئەو ڕۆژەی كە پارەكەی كەوتۆتە ال، بۆ نموونە: تۆ 

بڕی )٢٠٠$( كەوتە الی كەسێك، جا، یان هەر لەسەرەتاوە بەقەرز پێت دا، یان 

شتێكت پێ فرۆشت بەقەرز، گریمان ئەو ڕۆژەی پارەكەی كەوتە ال )٢٠٠$( 

كەڕێكەوتون  ئەمڕۆ  بەاڵم  بوو،  عێراقی  دیناری  هەزار   )٢5٠٠٠٠( بەرامبەر 

بەدینار قەرزەكەی لێ  وەربگریتەوە، نرخی )٢٠٠$( بەرامبەر )٢٠٠٠٠٠( هەزار 

لێوەربگریت، چونكە  )٢٠٠٠٠٠( هەزاری  تەنها  بۆت هەیە  تۆ  كەواتە  دینارە، 
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ْعِر يَْ�ِمَهْا{.  پێغەمبەری خودا h بە عەبدولاڵی فەرموو: }ل بَاأْ�َض اأَْن تَاأُْخَذَها ِب�شِ

دەبێت ئەو كاتەی ڕێدەكەون لەسەر شكاندنەوەی دراوی قەرزەكە بەدراوێكی 

تر، ئەو دراوەی تر ئامادەبێت و یەكسەر قەرزارەكە بیداتەوە بەخاوەن قەرزەكە، 

ئەگەر وانەكەن ئەویش دەبێت بەسوو و وەكو باسمان كرد، بۆ نموونە ئەو بۆ 

ماوەی دوومانگ قەرزەكەی پێداوە، یان شتەكەی پێ فرۆشتوە بەدۆالر، بەاڵم 

دوای تێپەڕبوونی مانگێك و لەبەر ناجێگیری نرخی دۆالر ڕێدەكەون لەسەر 

گۆڕینەوەی بەدینار، لە كاتێكدا وادەی گێڕانەوەی قەرزەكە یەك مانگی ماوە و 

ئێستا پارەكە ئامادە نییە، كەواتە ئەویش هەر سووە، یان تەلەفۆنی بۆ دەكات و 

ڕێ دەكەون لەسەر شكاندنەوەی نرخی دۆالرەكە و دەڵێت دوای نیوكاتژمێر، 

یان دەخولەك، یان پێنج خولەكی تر پارەكەت بۆ دەهێنم ئەمانە هەمووی 

حەرامە و دەبێت پێكەوەبن و پارەكەش یەكسەر ئامادەبێت و ئەو كات دۆالرەكە 

فەرموودەكەی  دەقی  ئەمەش  قەرزەكە،  خاوەن  بیداتە  یەكسەر  بشكێننەوە.  

َقا و َبَْينَُكَما �َشْيْء{. پێغەمبەرە h كەفەرمووی: }َما َلْ تَتََفرَّ

نموونە  بۆ  بدرێت،  ئەنجام  ڕێكەوتنە  ئەم  پارەكە  بەشێكی  بۆ  دەكرێت 

بەخاوەن  بیداتەوە  دەیەوێت  ئامادەیە و  قەرزەكەی  بەشێكی  ئێستا  كەسەكە 

قەرزەكەی، یان هەر لەبنەڕەتدا شتەكە بە گوژمە )قیست( بووە، ئەو كات بۆ 

گێڕانەوەی هەر بەشێك، یان پێدانەوەی هەر گوژمەیەك بەدراوێكی تر، دەبێت 

ڕەچاوی هەموو ئەو خااڵنە بكرێت كەباسمان كرد، واتا دەبێت بەڕەزامەندی 

هەردوو البێت)12(، ئەم ڕێكەوتنە تەنها بۆ ئەو بەشە، یان گوژمەیە )قیست( 

بێت كە ئێستا كاتی دانەوەی هاتووە)13(، دراوەكە بەنرخی ئێستا بشكێنرێتەوە، 

١٢- چونكە لەوانەیە قەرزارەكە، یان خاوەن قەرزەكە بۆ قیستێك، یان دووان ڕازی بێت، بەاڵم بۆ 
قیستەكانی تر ڕازی نەبێت، ئەو كات دروست نییە ناچار بكرێت. 

١٣- كەواتە ئەم ڕێكەوتنە بۆ قیستی مانگەكانی داهاتوو ناكرێت و حەرامە.
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پارەكەشی یەكسەر ئامادە بێت و بدرێتەوە خاوەن قەرزەكە)14(. 

٣- لەكاركەوتنی دراوێكی یاسایی:

زۆر  ماوەیەكی  بۆ  هەیە،  یاسایی  دراوێكی  حكومەت  هەیە  وا  جاری 

دراوە  ئەوە  حكومەت  ماوەیەك  پاش  پێكردووە،  قەرزیان  مامەڵە و  خەڵكی 

هەڵدەوەشێنێتەوە و كاری پێ ناكات، ئایا لەم حاڵەتەدا حوكمی قەرز چۆنە؟ 

بەچ دراوێك دەگەڕێنرێتەوە بۆ خاوەنەكەی؟

لێرەدا زانایان بە كۆی دەنگ دەڵێن: ناكرێت كەسی قەرزار بەپارە كۆنەكە 

قەرزەكە بگێڕێتەوە، چونكە پارە كۆنەكە ئێستا تەنها كاغەزە، هیچ هەبوو 

)رصید(ی نییە، بەدراو ئەژمار ناكرێت.

كە  تر،  بەدراوێكی  بگێڕێتەوە  قەرزەكە  نرخی  بەها و  دەبێت  كەواتە 

زەرورەتە و  حاڵەتی  ئەمە  چونكە  دەكرێت،  پێوە  مامەڵەی  هەیە و  ڕەصیدی 

ئەگەر وانەكەین، قەرزی خاوەن قەرزەكان لەبنەڕەت دەفەوتێت.

بەاڵم لێرەدا پرسیارێكی تر دێتە ئاراوە، ئەویش ئەوەیە كە نرخی پارەی 

قەرزەكە بە چ كاتێك دەخەمڵێنرێت؟ لێرەشدا سێ بۆچوونمان هەیە:

بۆچوونی یەكەم: نرخی دراوەكە بەو ڕۆژە دەخەمڵێنرێت كە دراوە بەقەرز.

تێیدا  كە  دەخەمڵێنرێت  كاتە  بەو  دراوەكە  نرخی  دووەم:  بۆچوونی 

هەڵوەشێنراوەتەوە.

١٤- لە یەكێك لەبڕیارەكانی كۆمكاری فیقهی ئیسالمیدا هاتووە: )يجوز أن يتفق الدائن والمدين 
يوم السداد- ال قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم 
أدائه  الدين على أقساط بعملة معينة االتفاق يوم سداد أي قسط على  السداد، كذلك يجوز في 
كامال بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم، يشترط في جميع األحوال أن ال يبقى في ذمة 
المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة انتهى. والله أعلم . مجلس مجمع الفقه اإلسالمي 
الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي، الدورة الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية 
السعودية، من ٢5 جمادى اآلخرة ١٤٢١هـ - ١ رجب ١٤٢١هـ، الموافق ٢٣ – ٢8 أيلول )سبتمبر( ٢٠٠٠ م.
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وادەی  كە  دەخەمڵێنرێت  ڕۆژە  بەو  دراوەكە  نرخی  سێیەم:  بۆچوونی 

قەرزەكە تەواو دەبێت، پارەی قەرزەكە دەدەینەوە خاوەنەكەی.

شەش  ماوەی  بۆ  بەقەرز  بەكەسێك  دا   )$5٠٠( ئێمە  ئەگەر  نموونە:  بۆ 

مانگ، ئەو كاتەی قەرزەكەمان دا بەكەسەكە بەهای )5٠٠$( بەرامبەر )٦٠٠٠٠٠( 

هەزار دیناری عێراقی بوو، دوای سێ مانگ ئەمریكا دۆالری هەڵوەشاندەوە، 

ئەو كاتەی بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی دۆالر دەرچوو، نرخی )5٠٠$( بەرامبەر 

)٧5٠٠٠٠( هەزار دیناری عێراقی بوو، كاتێك شەش مانگەكە تەواو بوو، كە 

هەزار   )9٠٠٠٠٠( بەرامبەر   )$5٠٠( نرخی  بگێڕینەوە  تیا  قەرزەكەی  دەبێت 

دیناری عێراقی بوو.

ئێستا كەسی قەرزدار چەند دەگێڕێتەوە: بەپێی بۆچوونی یەكەم )٦٠٠٠٠٠( 

هەزار دیناری عێراقی دەگێڕێتەوە، بەپێی بۆچوونی دووەم )٧5٠٠٠٠( هەزار 

دیناری عێراقی دەگێڕیتەوە، بەپێی بۆچوونی سێیەم )9٠٠٠٠٠( هەزار دیناری 

عێراقی دەگێڕێتەوە. 

بۆچوونی پەسەندیش بۆچوونی دووەمیانە، كەسی قەرزار بڕی )٧5٠٠٠٠( 

هەزار دیناری عێراقی دەداتەوە خاوەن قەرزەكە، شێخ عوسەیمینیش پشتگیری 

ئەم بۆچوونە دەكات و پێی وایە بەكاتی هەڵوەشاندنەوەی دراوەكە قەرزەكە 

دەخەمڵێنرێنت و لێی  وەردەگرینەوە، چونكە ئەگەر پێش ساتێك لەو كاتەی كە 

دراوەكەی تیا هەڵوەشاوەتەوە، دراوەكەمان بگێڕایەتەوە هەمان ڕێژەی دراوی 

قەرزەكەمان دەگێڕایەوە، كەواتە تا دواساتی كارا بوونی دراوەكە نرخی چەند 

بووە بەو نرخە دەیخەمڵێنین )15(.

إبن  دار  المستقنع، ج9، ط١،  زاد  الممتع على  الشرح  بڕوانە: محمد بن صالح بن عثيمين،   -١5
الجوزي، ١٤٢٢، ص١٠٤.

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا

72



٤- حوكمی كڕین و فرۆشتن بەقەرز و بە گوژمە )البیع بالتقسیط( بەپارەی 

زیاتر:

كڕین و فرۆشتن بەگوژمە )قسط( یەكێكە لەو جۆرە مامەاڵنەی كە زۆر باوە 

لەناو خەڵكیدا، زۆربەی كۆمپانیا، پێشانگا، دامەزراوە داراییەكان، دەزگاكانی  

وەبەرهێنان، كاری پێدەكەن.

زۆربەی زۆری زانایانیش بە پێشەوایانی هەرچوار مەزهەبەكەوە بۆچوونیان 

گرفتێكی  هیچ  دروستە و  لەڕووی شەرعییەوە  مامەڵەیە  ئەم جۆرە  كە  وایە 

نییە، ئەگەرچی نرخی كااڵكە بەقەرز، یان بەقیست زیاتریش بێت وەك لە 

حازر، تەنانەت إبن حجری عەسقەالنی لە )فتح الباری(دا، دەڵێت: كۆدەنگی 

تەنها  هاوچەرخیشدا  زانایانی  لە  )ظاهر(ییەكان،  تەنها   ،)16( لەسەرە  زانایانی 

ئەلبانی پێیان وایە كە حەرامە )17(.

بەاڵم بۆچوونی پەسەند ئەوەیە كە دروستە و هیچ گرفتی نییە، چەندین 

بەڵگەی شەرعیش لەو ڕووەوە لەبەردەستدایە لەوانە: خاتوو عائیشە ڕەزای 

١٦- إبن حجر العسقالني )أحمد بن علي بن حجر(، -فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج٤، دار 
المعرفة/ بيروت، ط١٣٧9، ص٣٠٢. 

١٧- إبن باز دەربارەی بۆچوونی ئەو كەسانە كە ئەم جۆرە مامەڵەیەیان پێ شەرعی نییە دەڵێت: 
بۆچوونەكەیان هیچ سەنگێكی نییە، لە وەاڵمی پرسیارێكدا لەو بارەیەوە دەڵێت: )فقد سئلت عن 
حكم بيع كيس السكر  ونحوه بمبلغ مائة  وخمسين رياال إلى أجل  وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدا؟
والجواب: عن ذلك أن هذه المعاملة ال بأس بها؛ ألن بيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون 
يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كاإلجماع منهم على جوازها، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع 
الزيادة ألجل األجل، وظن ذلك من الربا  وهو قول ال  وجه له، وليس من الربا في شيء؛ ألن التاجر 
حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة، والمشتري إنما رضي 
بالزيادة من أجل المهلة، وعجزه عن تسليم الثمن نقدا، فكالهما منتفع بهذه المعاملة، وقد ثبت 
عن النبي h ما يدل على جواز ذلك(. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مجموع فتاوى  ومقاالت 

ابن باز، ج١9، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، ص ٤9. 
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يئٍَة، ََرَهنَُه ِدْرَعهُ{)18(.  ِ h ا�ْشرَتَى ِمْن يَُه�ِدىهّ َطَعاًما ِبنَ�شِ خوای لێبێت دەڵێت: }اأَنَّ َر�ُش�َل الَّ

قەڵغانەكەی  قەرز،  بە  كڕی  یەهودییەك  لە  خواردنی   hخودا پێغەمبەری 

خۆی وەك بارمتە ال دانا.

فەرموودەیەكی ترمان هەیە كە هەر خاتوو عائیشە ڕەزای خوای لێبێت 

اأََواٍق يِف ُكلِّ  ِت�ْشِع  َعَلى  اأَْهِلي  َكاتَْبُت  اإِنِّ   : َقالَْت  بَِريَرُة  }َجاَءتِْني  دەڵێت:  دەیگێڕێتەوەو 

لەخاوەنەكەم  من خۆم  گوتم:  پێی  الم و  بۆ  هات  بەریرە  واتا:  اأُوِقيٌَّة{)19(.  َعاٍم 
كڕیوەتەوە )20( بە نۆ ئۆقیە)21(،لە هەر ساڵێكدا ئۆقیەیەكیان پێ دەدەم. دیارە 

ئاگاداری مامەڵەكەی بووە، ئینكاریشی نەكردووە،   h پێغەمبەری خودایش

خۆ ئەگەر ناشەرعییەكی تێدا بووایە بێگومان لێی بێدەنگ نەدەبوو.

بەڵگەیەكی تری زانایان لەسەر دروستی كڕین و فرۆشتن بەگوژمە )قسط(، 

قیاسكردنی ئەم مامەڵەیەیە لەسەر فرۆشتنی سەلەم )22(، بەاڵم بەپێچەوانەوە 

١8- البخاري، صحيح البخاري، ج٣،ص٦٢، رقم الحديث )٢٠9٦(، مصدر سابق. مسلم، صحيح مسلم، 
ج٣،ص١٢٢٦، رقم الحديث )١٦٠٣(، مصدر سابق، اللفظ للبخاري.

١9- البخاري، صحيح البخاري، ج٣،ص١9٢، رقم الحديث )٢٧٢9(. مسلم، صحيح مسلم، ج٢،ص١١٤١، 
رقم الحديث )١5٠٤(.

٢٠- كاتی خۆی لە سیستەمی كۆیالیەتیدا كۆیلەكان بۆیان هەبوو خۆیان لە خاوەنەكانیان بكڕنەوە 
لەبەرامبەر پارەیەكدا، كەدواتر بەگوژمە دەیاندایەوە بەخاوەنەكانیان، بەمەش لە زمانی عەرەبیدا 

دەگوترێت )عقد المكاتبە(. 
٢١- ئۆقية: چل درهەمی زيوو بووە لەكاتی خۆيدا، نۆ ئۆقيەكە دەكاتە )٣٦٠( درهەمی زيو.

٢٢- فرۆشتنی سەلەم بریتیە لەوەی كە كەسێك شتێكی دیاریكراوی زانراو لەكەسێكی تر دەكڕێت بە 
پارەیەكی حازر، بەاڵم كەسی فرۆشیار پاش ماوەیەكی تر فرۆشراوەكەی پێدەدات، بۆ نموونە تۆ بیست 
تەن گەنم لەجوتیارێك دەكڕیت بۆ كاتی دروێنە بەنرخێكی كەمتر لەو نرخەی ئێستای لە بازاڕدا، 
بەاڵم كابرای جووتیار مانگی حەوت گەنمەكە ڕادەستی تۆ دەكات، ئەم مامەڵەیە دروستە و هیچ گرفتێكی 
شەرعی نییە، كاتێك كە پێغەمبەر h تەشریفی بردە مەدینە، خەڵكی ئەم جۆرە بازرگانییەیان دەكرد، 
ئەویش ڕێگیری لێ نەكردن، بەاڵم پێی فەرموون: }َمْن َأْسَلَف ِف َشْيٍء َ�ِفي َكْيٍل َمْعُلوٍم وَوْزٍن َمْعُلوٍم ِإَل َأَجٍل 
واتا: هەركەسێك بەسەلەم شتی  ال�خاري، ج3،ص85، رقم الديث )2240(.  ال�خاري، صحيح  َمْعُلوٍم{. 

كڕی، باپێوانە و كێشانەی شتەكە دیاری كراو بێت، كاتی تەسلیم كردنەكەشی دیاریكراو بێت.
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تەسلیم  دواتر  نییە و  ئامادە  كااڵكە  ئامادەیە و  پارەكە  سەلەمدا  لە  چونكە 

دەكرێت، بەاڵم لە كڕین و فرۆشتنی بەگوژمەدا كااڵكە ئامادەیە، پارەكە دواتر 

پێچەوانەی  مامەڵەی  بێت،  دروست  سەلەم  ئەگەر  كەواتە  دەكرێت،  تەسلیم 

سەلەمیش كە قیستە دروستە.

سەبارەت بە فەتوای زانایانی هاوچەرخیش لەو بارەیەوە: كۆمكاری فیقهی 

كما  احلال،  الثمن  عن  ال�ؤجل  الثمن  يف  الزيادة  )ت�ز  دەڵێن:  لەوبارەیەوە  ئیسالمی 

يج�ز ذكر ثمن البيع نقداً، وثمنه بالأق�شاط لدد معل�مة()23(. واتا: دروستە نرخی كااڵ 
دروستیشە  هەروەها  حازر،  بەپارەی  لەنرخەكەی  وەك  بێت  زیاتر  بەقەرز 

بەچەند  قەرزیش  بەپارەی  كاتدا  لەهەمان  حازر،  بەپارەی  كااڵیەك  نرخی 

گوژمەیەك لەچەند كاتێكی زانراودا دیاری بكرێت.

لیژنەی هەمیشەیی توێژینەوەی زانستی و فەتوای سعودیش لەو بارەیەوە 

دەڵێن: )�رشاء �شخ�ض من اآخر �شيارة لأجل بثمن اأكرث ما تباع به نقًدا عاجال؛ ليبيعها ال�شرتي 
اإل من �شاء �ش�ى من باعها عليه  ومن يف حكمه، فلي�ض ربا بل ه� عقد بني �شحيح  وجائز( )24(. 
لەوەی  زیاتر  بەنرخێكی  بەقەرزو  تر  لەكەسێكی  ئۆتۆمبێلێك  كەسێك  واتا: 

كەبەحازر پێی دەفرۆشرێت بكڕێت، بۆ ئەوەی دواتر بیفرۆشێتەوە بەحازر 

بەهەر كەسێكی تر جگە لەو كەسەی كەپێی فرۆشتووە، یان  وەكو ئەو وایە)25(، 

نابێت بەسوو بەڵكو گرێبەستێكی دروست و ڕێگە پێدراوە.
المملكة  في  بجدة  السادس  مؤتمره  دورة  في  المنعقد  اإلسالمي  الفقه  فتوى مجلس مجمع   -٢٣

العربية السعودية من ١٧- ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ الموافق ١٤ - ٢٠ آذار )مارس( ١99٠م.
٢٤- مجلة البحوث اإلسالمية، ع ١8، فتاوى اللجنة الدائمة، ص8٠، فتوى رقم ١٦٣8 ، بتاريخ ٧/ 8 /١٣9٧ هـ.
بكڕێت،  بەقەرز  تر  لەكەسێكی  شتێك  كەسێك  كەنابێت  ئەوەیە  مەرجە  لەو  مەبەست   -٢5
بەپارەیەكی زیاتر، دواتر بەنرخێكی كەمتر و بەحازر بیفرۆشیتەوە بەهەمان ئەو كەسەی كەلێی 
فێڵێكی  وەكو  ئەوە   ڕایسپاردبێت، چونكە  ئەو  كە  تر  هەركەسێكی  یان  یان شەریكێكی،  كڕیوە، 
شەرعی لێدێت بۆ سووخۆری، دروست نییە، بەاڵم ئەگەر بیفرۆشێتەوە بەهەر نرخێك بەهەر 

كەسێكی تر كە پەیوەندی بەخاوەنی یەكەمییەوە نەبێت دروستە و ئاساییە.
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إبن بازیش لە لەفەتوایەكیدا دەڵێت: )ال�يع إل أجل معلوم جائز إذا اشتمل 

ال�يع على الشروط املعتربة، وهكذا التقسيط ف الثمن ال حرج �يه إذا كانت األقساط 
دیاریكراو  ماوەیەكی  بۆ  بەقەرز  فرۆشتن  )26(.واتا:  معلومة(  واآلجال  معرو�ة 
دروستە، ئەگەر فرۆشتنەكە مەرجە شەرعییەكانی تێدا بێت، هەروەها ئەگەر 

نرخەكەشی بكرێت بەچەند گوژمەیەك هیچ كێشەی نییە، بەمەرجێك بڕی 

گوژمەكان و كاتەكانی پێدانی دیاریكراو بێت.

لەبەرئەوە ئاساییە كەسێك لەبری ئەوەی دەڕوات پارە بەسوو  وەردەگرێت 

بەدەستبێنێت و  دەستمایە  ڕێیەوە  لەم  دەتوانێت  ناچارییەوە،  بەبیانووی 

بازرگانی پێوە بكات:

دەستبكەوێت،  دەستمایەی  كەدەیەوێت  كۆمپانیایەك  خاوەن  نموونە:  بۆ 

دەتوانێت بڕوات چەند ئۆتۆمبێلێك بەگوژمە )قسط( لە پێشانگایەكی ئۆتۆمبێل 

ڕابكێشێت، دواتر بە پارەیەكی كەمتر بەحازر بیفرۆشێتەوە، بەاڵم بەو كەسە 

نا كەلێی كڕیوە، بەوەش دەبێتە خاوەنی دەستمایە و ناچار نابێت پارە بەسوو  

وەربگرێت، زانایانیش بەم شێوازە مامەڵەیە دەڵێن )تورق(.

5- مەرجەكانی كڕین و فرۆشتن بەقەرز و بە گوژمە:

لەخاڵی پێشوودا باسی ئەوەمان كرد كە كڕین و فرۆشتن بەقەرز و بەگوژمە 

دروستە، بەاڵم كۆمەڵێك مەرج هەیە پێویستە الیەنەكان ئاگاداری بن، ئەوانیش 

بریتین لە:
تێدا  سوویان  كە  بێت  شتدا  دوو  نێوان  لە  فرۆشتنەكە  كڕین و  نابێـت   -١
دروست دەبێت، یەك ڕەگەزیشیان هەبێت، وەكو ئاڵتون و زیو، دراو، بەهەموو 
یەكتر  لەگەڵ  مامەڵەیان  شتانە  جۆرە  ئەم  حەرامە  چونكە  جۆرەكانیانەوە، 

٢٦- مجلة البحوث اإلسالمية، ع١9، فتاوى ابن باز، س8، ص١٤.
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پێبكرێت بەقەرز، هەروەها گەنم، جۆ، دانەوێڵەكانی تر هەمان حوكمیان هەیە و 
یان  بەجۆ،  گەنم  واتە  بەقەرز،  پێبكرێت  بەیەك  فرۆشتنیان  كڕین و  نابێت 
بە هەر  یان گەنم  بەئاڵتون،  بەاڵم كڕینی گەنم  بەپێچەوانەوە.  یان  بەبرنج، 
دراوێك بەقەرز و بەگوژمە دروستە، چونكە ڕەگەزی گەنم لەگەڵ ئەوان جیاوازە.

ناوماڵ،  كەل وپەلی  فرۆشتنی  دەبێت  دروست  تێدا  سوویان  كە  لەوانە  جگە 

دروستە  هەموویان  ئەمانە  بیناسازی،  كەرەسەی  زار،  زەوی و  خانوو،  ئۆتۆمبێل، 

بەحازر و بە بەقیست كڕین و فرۆشتنیان پێوە بكرێت، سوویان تێدا دروست نابێت.

٢- دەبێت شێوازی مامەڵەكە ڕوون و دیار بێت، بۆ نموونە ئەگەر گوتمان 

ئەو ئۆتۆمبێلە بەحاز بە )١٢٠٠٠$( و بەقیست )١٢5٠٠$( پێویستە ئەوە دیاری 

بكەین بەكام نرخەیان ڕێدەكەوین، بەحازر، یان بەقەرز، بەاڵم ئەگەر كابرا 

گوتی قبوڵم كرد بەبێئەوەی ڕوونی بكاتەوە بەكام نرخەیان قبوڵی كردووە 

 .)27(} ئەوە دروست نییە، چونكە پێغەمبەری خودا h:}نََهى َعْن بَْيَعتنَْيِ ِفى بَْيَعٍةْ

پێغەمبەر h نەهی كردووە لە دوو مامەڵە لەیەك گرێبەستدا.  زانایانیش 

بەحازر  بڵێت:  فرۆشیارەكە  كە  ئەوەیە:  فەرموودەكە  مەبەستی  دەفەرموون 

بەوەندە و بەقەرز بەوەندە، دواتر یەكالیی نەكەنەوە لەگەڵ كڕیارەكە لەسەر 

كام نرخەیان ڕێكەوتوون.

دیاری  دانەوەیان  كاتی  گوژمەكان،  بڕی  قەرزەكە،  ماوەی  پێویستە   -١

كراوبێت.  وەكو پێغەمبەری خودا h دفەرمووێت: }َفْليُ�ْشِلْف ِفى َكْيٍل َمْعُل�ٍم، ََوْزٍن 

َمْعُل�ٍم، اإَِل اأََجٍل َمْعُل�مٍ{)28(.

٢٧- النسائي )أحمد بن شعيب(، سنن النسائي الكبرى، ج٤، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١99١،١٤١١، 
ص٤٣، رقم الحديث )٦٢٢8(، تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن.  وحسنه 

األلباني في: إرواء الغليل، ج5،ص١59، مصدر سابق.
٢8- البخاري، صحيح البخاري، ج٣،ص85، رقم الحديث )٢٢٣9(، مصدر سابق. مسلم، صحيح مسلم، 

ج5،ص55، مصدر سابق. واللفظ لمسلم.
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٢- نابێت گرێبەستەكە مەرجی ئەوەی تێدا بێت، ئەگەر كڕیار لە دانەوەی 

بۆ  سەرەكییە  بنەمایەكی  ئەمە  سەر،  بچێتە  زیادەی  كەوت  دوا  قیستەكان 

هەموو جۆرەكانی قەرز، زانایان كۆدەنگن لەسەری )29(، دەڵێن: هەر قەرزێكیش 

لەژێر هەر ناوێكدا بێت ئەگەر ئەو مەرجەی تێدا بوو دەبێتە سوو و حەرام 

بەو  هەیە و  مەرجەیان  ئەو  كۆمپانیاكان  زۆربەی  بەداخەوە  چونكە  دەبێت. 

هۆیەشەوە گرێبەستكردن لەگەڵیاندا حەرامە. ڕاستە ئەوان بەمەبەستی ئەوە 

ئەو مەرجە دادەنێن كە كڕیارەكان ناچار بكەن لە كاتی خۆیاندا قیستەكان 

تر  شەرعی  ڕێگەچارەی  پێویستە  مەبەستە  ئەو  بۆ  ئەوان  بەاڵم  بگێڕنەوە، 

بگرنە بەر ، وەكو  وەرگرتنی كەفیلی مووچەخۆر، بارمتە )رهن(، كۆمپیالە، زۆر 

ڕێگەی تر )30(، نەك دانانی سوو.

كۆی  لە  بەقیست  كااڵكە  نرخی  سەر  دەچێتە  زیادەیەی  ئەو  نابێت   -٣

بایی  ئۆتۆمبێلە  ئەم  گوتمان  ئەگەر  نموونە:  بۆ  جیابكرێتەوە:  نرخەكەی 

)١٠%(دەچێتە سەر،  ڕێژەی  قیست  ساڵێك  بۆ هەر  بەحازر،  دۆالرە   )$١٠٠٠٠(

سەر،  )١٠%(دەچێتە  بڕی  ئەوە  كڕی  ساڵ  یەك  بەقیستی  كڕیار  ئەگەر  واتە 

خۆ ئەگەر بەقیستی دوونساڵ  ویستی ئەوە دەبێت بە )٢٠%( و ئەگەر بۆ سێ 

ساڵ بوو دەبێت بە )٣٠%(، ئەم مامەڵەیە بەم شێوازە حەرامە و دروست نییە،   

بەداخەوە زۆربەی بانك و كۆمپانیاكانیش ئەم شێوازە پەیڕەو دەكەن.
شێوازی دروست بۆ ئەم حاڵەتە ئەوەیە ڕێژەی زیادەی قیستەكان لەكۆی 
ئەو  نموونە:  بۆ  بگوترێت.  نرخ  یەك  وەك  نەكرێتەوە  جیا  كااڵكە  نرخی 
بەقیستی  )١١٠٠٠$( و  بە  ساڵێك  بەقیستی  )١٠٠٠٠$( و  بە  بەحازر  ئۆتۆمبێلە 
٢9- لەبەر گرنگی ئەم خاڵە، لەبەشی داهاتوو  و لە بابەتێكی سەربەخۆدا قسەی لەسەر دەكەین.

٣٠- بۆ نموونە كۆمپانیا دەتوانێت مەرجی ئەوە دابنێت كە ئەگەر كڕیارەكە لەدانەوەی قیستێك، 
یان دوان دواكەوت، كێشەی دروست كرد، ئەو كات كۆمپانیا مامەڵەی قیستەكان هەڵدەوەشێنێتەوە و 

یەكسەر بەیەك گوژمە هەموو پارەكەی لێ وەردەگرێت، بەاڵم بەبێئەوەی زیادەی بچێتە سەر.
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دووساڵ بە )١٢٠٠٠$(. و بەم شێوەیە.

كۆمكاری فیقهی ئیسالمی دەربارەی ئەم مەرجە دەڵێن: )ل يج�ز �رشعاً يف 

بحيث  احلال،  الثمن  عن  مف�ش�لة  التق�شيط،  ف�ائد  على  العقد  يف  والتن�شي�ض  الأجل،  بيع 
ترتبط بالأجل..(. واتا: لەكاتی فرۆشتن بەقەرزدا، دروست نییە لەگرێبەستەكەدا 
ئەو سوود و زیادەیەی دەچێتە سەر قیستەكان جیا بكرێتەوە لەنرخی كااڵكە 

بەحازر، بەشێوازێك - كە ئەو زیادانە- وابەستەی كاتەكە بكرێت )31(. 

گشتگیری  لەفەتوایەكی  بەشێكن  بڕگەیەشەوە  بەم  كرد،  باسمان  كە  مەرجانەی  ئەو  زۆربەی   -٣١
كۆمكاری فیقهی ئیسالمی دەربارەی كڕین و فرۆشتن بەقیست كە ئەمە دەقەكەیەتی: إن مجلس مجمع 
الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٧- ٢٣ 
شعبان ١٤١٠ هـ الموافق ١٤ - ٢٠ آذار )مارس( ١99٠م، بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع 
بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، استماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي )أوال: تجوز 
الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا، وثمنه باألقساط لمدد 
معلومة، وال يصح البيع إال إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن  وقع البيع مع التردد بين النقد 
والتأجيل بأن لم يحصل االتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعا. ثانيا: ال يجوز 
شرعا، في بيع األجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث 
ترتبط باألجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. ثالثا: إذا تأخر 
المشتري المدين في دفع األقساط عن الموعد المحدد فال يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط 
سابق أو بدون شرط، ألن ذلك ربا محرم. رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من 
األقساط، مع ذلك ال يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن األداء. خامسا: يجوز شرعا أن 
يشترط البائع باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين 
قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. سادسا: ال حق للبائع في االحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، لكن 
يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء األقساط المؤجلة(.
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زیاد خستنە سەر قەرز و قەرزەكانی حكومەت:

تەوەرەكانی ئەم بەشە بریتین لە:

١-  وەرگرتنەوەی خەرجییەكانی قەرز.

٢- زیاد خستنە سەر قەرز لە كاتی دواكەوتنی گەڕانەوەیدا.

٣-  وەرگرتنەوەی قەرەبووی زیانەكانی قەرز.

٤- حوكمی ئەو گرێبەستانەی كە سوویان تێدایە.

5- قەرزەكانی حكومەت و گرفتە شەرعییەكانی.

بەشی پێنجەم)1(
١- ئەم بەشە ڕۆژی ٢٧/ ٢٠١٤/١٢ تۆمار كراوە.
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١-  وەرگرتنەوەی خەرجییەكانی قەرز:

هەر قەرزێك خەرجی هەبێت، ئەركی دارایی بۆ خاوەنی قەرزەكە دروســــت 

بكات، ئەوە خاوەنی قەرزەكە بۆی هەیە ئەو خەرجییانەی قەرزەكەی، لەالیەنی 

قــــەرزار  وەربگرێتەوە، بۆ نمونە: بانــــك، یان هەر دامەزراوەیەكی دارایی تر كە 

قەرز بە خەڵكی دەدەن، بە سەدەها كارمەند كاریان تێدا دەكەن، بەڕێوەبردنیان 

دەیەهــــا جــــۆر خەرجی دەوێت، هەر لە مووچەی كارمەنــــد، پارەی ئاو، كارەبا، 

بینا، كەرەســــەكانی بەكارهێنان و تادوایی. هەموو ئەمانە ئەركی دارایی لەســــەر 

ئــــەو جــــۆرە دامەزراوانە دروســــت دەكەن، ئەگــــەر ئەمان تێچــــووی ئەو پارانە 

نەخەنەوە سەر بڕی قەرزەكان و ئەستۆی قەرزارەكان، ئەوە ناتوانن لەكارەكانیان 

بەردەوام بن. لەبەرئەوە بۆیان هەیە تێچووی قەرزەكانیان بخەنە سەر كۆی ئەو 

دەســــتمایانەیان كە دەیدەن بەقەرز بەڕێژەیەكی دیاریكراو، بۆ نموونە: ئەگەر 

تێچووی بەكاربردنی بڕی هەر )١٠٠٠٠$(ێك بۆ ماوەی ساڵێك )٦٠$( بێت، ئەوە 

الیەنی قەرزدەر دەتوانێت بۆ هەر مانگێكی پێدانی ئەو بڕە پارەیە بەقەرز )$5( 

زیادە لە قەرزارەكە  وەربگرێتەوە، بەاڵم بۆی نییە یەك سەنت زیاتر لەتێچووە 

ڕاســــتەقینەكەی  وەربگرێــــت، چونكە بەداخەوە ئێســــتا زۆرێك لــــەو دامەزراوە 

دارایــــی و كۆمپانیایانە بەناوی خەرجییەوە ســــوو دەخەنە ســــەر قەرزەكانیان، 

وادەزانن بەوە حەاڵڵ دەبێت، ئەمانە هەمووی حەرامن و گۆڕینی ناو لەشەرعدا 

حوكمی ناوەڕۆك ناگۆڕێت، ئەمە هەرگیز شــــەرع چاوپۆشی لێناكات و سوو هەر 

ســــووە لەژێر هەر ناوێكدا بێت. كۆمكاری فیقهی ئیسالمی لەو بارەیەوە دەڵێن: 

)اإذا دعت احلاجة اإل حت�شيل نفقات لتقدمي عمليات القرو�ض  ومتابعتها، وجب اأن يقت�رش فيها 
عل��ى التكاليف الفعلية لعملية القر�ض()1(. واتــــا: ئەگەر پێدانی قەرز و بەدواداچوونی 

١- قرار رقم : 5٠)١/ ٦(بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن  وشرائها. مجمع الفقه اإلسالمي التابع 
لنظمة المؤتمر اإلسالمي، المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية 
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خەرجــــی هەبوو، هەروەها وای دەخواســــت كە ئــــەو خەرجییانە  وەربگیرَتەوە، 

ئەوە پێویســــتە تەنها ئەو بڕە تێچووە  وەربگرێتەوە كە بە فیعلی بۆ قەرزەكە 

خەرج كراوەو -هیچ زیادەی نەبێت- جگە لەم حاڵەتە خاوەن قەرز بۆی نییە 

لەژێر هیچ ناوێكی تردا زیادە بخاتە سەر بڕی قەرزەكەی.

٢- زیاد خستنە سەر قەرز لەكاتی دواكەوتنی گەڕانەوەیدا:

هەر چەندە لەبەشـــی ڕابووردودا، لەمەرجەكانی كڕین و فرۆشتن بەقیست 

ئاماژەیەكی كورتمان بەم خاڵە كرد، گوتمان بەهیچ شـــێوازێك دروســـت نییە، 

الیەنـــی قـــەرزدەر مەرجی ئەوە لەســـەر الیەنی قـــەرزار دابنێـــت، كە ئەگەر 

پابەند نەبوو بەگێڕانەوەی قەرزەكە لە كاتی خۆیدا ئەوە زیاد دەخاتە ســـەر 

قەرزەكەی، گوتمان ئەمە سوویەكی ئاشكرایە، كاتی خۆی بێباوەڕان لەسەردەمی 

پێش ئیسالمدا لەو ڕێگەیەوە هەژارانیان دەچەوساندەوە و دەیانكردنە كۆیلەی 

خۆیان، هەربۆیە بەشـــێكی زۆری ئایەتەكانی قورئان، كە دەربارەی سوو هاتنە 

خوارەوە، بۆ بنەبڕكردنی ئەم جۆرە سووە بوو. 

هەرلەبەرئەوەش زانایان بەكۆی دەنگ پێیان وایە، دانانی ئەم جۆرە مەرجانە 

بەهەر بیانوو پاســـاوێك بێت حەرامە، هەر گرێبەستێكیش ئەو مەرجەی تێدا 

بێت دروست نییە، مرۆڤی باوەڕدار ئەنجامی بدات و پێوەی پابەند بێت.

ئەمانەش بەشێكە لەبۆچوون قسەكانیان لەو بارەیەوە:

جەصـــاص لە زایانی ئەحناف دەڵێت: )وال خنننننننالف أنه لو كان عليه ألف درهم 

حالنننننننة، �قال: أجلننننننني أزيدك �يها مائة درهنننننننم، ال جيوز()2(. زانایـــان كۆدەنگن و هیچ 

من ١٧- ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ الموافق ١٤ – ٢٠ آذار )مارس( ١99٠م،  مجلة المجمع، ع5،ج٤، ص٢٧٧٣.
٢- الجصاص )أحمد بن علي الرازي(، أحكام القرآن، ج٣، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١99٤،١٤١5، 

ص١٢٤.
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جیاوازیان نییە لەســـەر ئەوەی ئەگەر كەســـێك هەزار دینار قەرزار بوو، كاتی 

دانـــەوەی قەرزەكەی هاتبوو، بەخاوەن قەرزەكـــەی گوت: ماوەی قەرزەكەم بۆ 

درێژ بكەرەوە سەد درهەمی زیاترت ئەدەمێ، ئەوە دروست نییە و نابێت.

ابـــن عبد البر لە مالكییـــەكان دەڵێت: )اأجمع العلماء م��ن ال�شلف واخللف على 

اأن الرب��ا ال��ذي نزل بالقراآن حتريه ه�: اأن ياأخذ الدائن لتاأخ��ي دينه بعد حل�له ع��شاً عينياً اأو 
عر�ش��اً()3(. واتـــا: زانایانی لە كۆن و نوێدا هاوڕا و كۆدەنگن لەســـەر ئەوەی، ئەو 
ســـووەی قورئان لەســـەر قەدەغەكردن و یاســـاغكردنی هاتە خوارەوە ئەوەبوو: 

خاوەن قەرز لەبری دواكەوتنی  وەرگرتنەوەی قەرزەكەی شتێك  وەربگرێت پارە 

بێت، یان شـــت ومەك. حەططابیش دەڵێت: )اإذا التزم الدعى عليه )الدين( للمدعي: 

اأنه اإذا ل ي�فه حقه يف كذا فله عليه كذا  وكذا، فهذا ل يختلف يف بطالنه، لأنه �رشيح الربا()4(. 
واتا: ئەگەر كەسی داوا لێكراو )قەرزار( چووە ژێر باری ئەوەی ئەگەر لەكاتی 

خۆیدا قەرزەكەی نەگەڕاندەوە، ئەوە ئەوەندە و ئەوەندە زیادە دەدات بەخاوەن 

قـــەرز، ئەوە زانایان جیاوازیان نییە لەســـەر ئەوەی بەتاڵـــە و نابێت، چوونكە 

سوویەكی ڕوون و ئاشكرایە.

ڕازی لەشـــافعییەكان دەڵێت: )اإذا حل الدين طالب�ا الدين براأ�ض الال، فاإن تعذر عليه 

الأداء زادوا يف احل��ق والأج��ل، فهذا ه� الربا الذي كان���ا يف الاهلية يتعامل�ن به()5(. واتا: 
كە كاتی دانـــەوەی قەرزەكە دەهات، داوایـــان لەقەرزارەكە دەكرد قەرزەكەیان 

بۆ بگێڕێتەوە، ئەگـــەر نەیتوانیایە بیگێڕێتەوە كاتەكەیان بۆ درێژ دەكردەوە، 

قەرزەكەشـــیان لەسەر زیاد دەكرد، ئەمە ئەو سووە بوو كەلەسەردەمی نەفامی 
٣- إبن عبد البر، الكافي، ج٢،ص٦٢٣، مصدر سابق.

٤- الحطاب )محمد بن محمد بن عبد الرحمن(، تحرير الكالم في مسائل اإللتزام، ج١، ط١، دار 
الغرب اإلسالمي، بيروت، ١98٤،١٤٠٤، ص١٧٦، تحقيق: عبد السالم محمد الشريف.

5- الرازي )فخر الدين محمد بن عمر التميمي(، تفسير الرازي )مفاتيح الغيب(، ج٧، دار الكتب 
العلمية، بيروت، ط٢٠٠٠،١٤٢١، ص٧5. 
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پێش ئیسالمدا مامەڵەیان پێوە دەكرد. 

إبـــن تیمیە لەحەنبەلییـــەكان دەڵێت: )اأما العامل��ة التى يزاد فيه��ا الدين والأجل 

فه��ي معامل��ة رب�ية()6(. واتا: ئەو مامەڵەیەی كـــە كات و بڕی قەرزەكەی تێدا زیاد 
دەكرێت، مامەڵەیەكە ســـووی تێدایە. إبن قدامەیـــش دەڵێت: )وكل قر�ض �رشط 

في��ه اأن يزي��ده فه� حرام بغي خالف()7(. واتا: هەر قەرزێك مەرجی ئەوەی تێدا بێت 
زیادەی بۆ بگێڕێتەوە بەكۆی دەنگ و بەبێ جیاوازی حەرامە.

ئەمـــە بۆچوونی زانایانی هەر چوار مەزهەبەكەیە لە كۆندا، ئێســـتا دێینە 

ســـەر بۆچوونی زانایانـــی هاوچەرخ، بزانیـــن بۆچوونی ئەوانـــە چۆنە، هیچ 

گۆڕانكارییەك لە حوكمی بابەتەكەدا ڕویداوە.

كۆمكاری فیقهی ئیســـالمی كەسەر بە رابیتەی جیهانی ئیسالمییە لەخولی 

یازدەی بڕیاری هەشتیدا دەڵێت: )وبعد ال�حث والدراسة قرر اجملمع الفقهي بإلمجاع 

ما يلي: إن الدائن إذا شنننننننرط على املدين، أو �رض عليه أن يد�ع م�لغاً من املال غرامة 
مالية جزائية حمددة، بنس�ة معينة إذا تخر عن السداد ف املوعد احملدد بينهما، �هو شرط 
أو �رض بطل، ال جيب الو�اء به، بل  وال حيل، سواء أكان الشارط هو املصرف أم غريه؛ 
ألن هذا بعينه هنننننننو رب اجلاهلية الذي نزل القرآن بتحرميه()8(. واتا: )دوای توێژینەوەو 
لێكۆڵینەوە كۆمكاری فیقهی بەكۆی دەنگ بڕیاریدا لەســـەر ئەوەی كە: ئەگەر 

خاوەن قەرز مەرجی ئەوەی لەســـەر قەرزدارەكە دانا، یان ناچاری كرد بەوەی 

كە ئەگەر قەرزەكەی لەو كاتەی كەڕێكەوتبوون لەســـەری نەگێڕایەوە، دەبێت 

٦- إبن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٢9،ص٤٣9. 
٧- إبن قدامة، المغني، ج٤،ص٢٤٠، مصدر سابق.

8- المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي المنعقد بمكة في الفترة من يوم األحد 
١٣  إلى ٢٠  رجب ١٤٠9هـ الموافق من ١9  إلى ٢9  فبراير ١989م، في موضوع السؤال التالي: إذا تأخر 
المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين 

غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟. 
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ڕێژەیەكی دیاریكراوی وەك ســـزایەكی دارایی بداتـــێ، ئەو مەرجە، یان ناچار 

كردنـــە بەتاڵە، قەرزارەكـــە بۆی هەیە پێوەی پابەند نەبێـــت و نەیداتێ، هەر 

حەاڵڵ و دروستیش نییە بیداتێ، جا خاوەن قەرزەكە و ئەو كەسەی مەرجەكەی 

داناوە بانك بێت، یان هەركەسێكی تر بێت؛ چونكە ئەوە ئەو سووەی سەردەمی 

نەفامییە كە قورئان لەسەر حەرامكردن و یاساغكردنی هاتە خوارەوە.

كۆمكاری فیقهی ئیســـالمیش كەســـەر بە ڕێكخراوی كۆنگرەی ئیســـالمییە 

لەخولی دوازدەی بڕگەی چواریدا دەڵێت: )إذا تخر املشرتي املدين ف د�ع األقساط 

بعد املوعد احملدد، �ال جيوز إلزامه أي زايدة على الدين، بشرط سابق أو بدون شرط، ألن 
ذلك رب حمرم()9(. واتا: ئەگەر كڕیاری قەرزدار دواكەوت لە دانەوەی قیستەكانی 
لە كاتی دیاریكراوی خۆیدا، دروســـت نییە ناچار بكرێت لەسەر دانەوەی هیچ 

زیادەیەك لە قەرزەكەی خۆی، جا چ پێشـــتر مەرجی ئەوەی لەگەڵدا كرابێت، 

یان مەرجی لەگەڵدا نەكرابێت، چونكە ئەوە سووە و حەرامە)10(.
9- مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته الثانية عشرة بالرياض في 
المملكة العربية السعودية، من ٢5 جمادى اآلخرة ١٤٢١هـ ١ رجب ١٤٢١هـ الموافق ٢٣ – ٢8 أيلول 

)سبتمبر( ٢٠٠٠م. مجلة المجمع، ع١٢، ج ٢، ص 9١. القرار قــم 5١)٦/٢(
١٠- ئەمانەش چەند فەتوايەكی تری زانايانی هاوچەرخن لەو بارەيەوە:- فتوى لجنة اإلفتاء العام 
بسبب  تشترط  التي  )الغرامة   : )٢٠5٧  ( رقم  الصادرة عنها  توى  الهاشمية  األردنية  المملكة  في 
التأخر في و فاء الدين أو دفع قسط من األقساط، فهي محرمة بالنص، سواء كانت مشروطة في 
العقد أم ال.  ال يجوز الدخول في عقد يحتوي على مثل هذا الشرط؛ ألنه مفسد للعقد ابتداء، ال 

يجوز الدخول في أي عقد فاسد(. 
فتوى بيت التمويل الكويتي: )وال يجوز أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين، لو كان مماطال 

عن عمد  وغنى، تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة(.
   الفتوى رقم )5٧( الصادرة عن إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة: )ال يجوز للدائن أن 
يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن، ألن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة 

)زدني أنظرك(، وال يحل للدائن تملك تلك الغرامة(.
  الفتوى رقم )١8 ( الصادر عن هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر اإلسالمي ما نصه: )ال يجوز 

فرض أية غرامة للتأخير، إنما يمكن فقط اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد هؤالء العمالء(.
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كۆمكاری توێژینەوەی ئیســـالمی ســـەر بەئەزهەریش دەڵێـــت: )الفائدة على 

أنواع القروض كلها رب حمرم، ال �رق ف ذلك بني ما يسنننننننمى بلقرض االسنننننننتهالكي، وما 
يسنننننننمى بلقنننننننرض اإلنتاجي؛ ألن نصوص الكتاب والسننننننننة ف جمموعهنننننننا قاطعة ف ترمي 
النوعني()11(. دانانی ســـوود لەســـەر هەموو جۆرەكانی قـــەرز حەرامە و دەچێتە 
خانەی ســـووەوە، قەرزەكە قەرزی بەكاربردن بێت، یان  وەبەرهێنان بێت هیچ 

جیـــاوازی نییـــە؛ چونكە كۆی دەقەكانی قورئان و ســـوننەت حەرامی هەر دوو 

جۆرەكەیان بڕاندۆتەوە.

٣-  وەرگرتنەوەی قەرەبووی زیانەكانی قەرز:

لەخاڵی پێشـــوودا باســـمان لەوە كرد كە خاوەن قەرز بەهیچ شێویەك بۆی 

نییە مەرجی ئەوە لەسەر قەرزار دابنێت، كە ئەگەر لە كاتی خۆیدا قەرزەكەی 

نەگەڕاندەوە زیادە بخاتە سەر قەرزەكەی، چونكە ئیسالم فەرمان بەوە دەكات كە 

ئەگەر قەرزدار نەداربوو، نەیبوو پارەی قەرزەكەی بداتەوە، ماوەی قەرزەكەی 

بۆ درێژ بكەینەوە بەبێ بەرامبەر. بەاڵم هەندێك جار دەبینین كەسی قەرزار 

بەبێ هیچ پاســـاوێك قەرزی خاوەن قـــەرزەكان ڕادەگرێت و نایداتەوە، بۆخۆی 

بازرگانی پێوە دەكات، ئەمەش دەبێتە هۆی زیانپێگەیاندنی خاوەن قەرزەكان.

پرسیارەكە لێرەدا ئەوەیە: ئایا خاوەن قەرزەكان بۆیان هەیە داوای قەرەبووی 

ئەو زیانانە بكەن، كە بە هۆی دواكەوتنی قەرزەكانیانەوە لێیان كەوتووە؟

لەوەاڵمدا دەڵێین: بەڵێ خاوەن قەرزەكان بۆیان هەیە، داوای قەرەبووی هەموو 

ئـــەو زیانانە بكەنـــەوە، كەبەهۆی كەمتەرخەمی و خەمســـاردی قەرزارەكانەوە 

لێیان كەوتووە، چونكە پێغەمبەری خودا s لە فەرموودەیەكیدا دەفەرمووێت: 

دەوڵەتی   )٣5( زانایانی  نوێنەران و  بەبەشداری  كۆبوونەوەیەكدا  لە  ئەزهەر  بڕیارەی  ئەو   -١١
ئیسالمی لە ساڵی )١9٦5(دا دەرچووە.
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}َمْط��ُل الَْغِن��يِّ ُظْلٌم{)12(. واتا: گرتنی پارەی قـــەرز و نەگێڕانەوەی لە كاتی خۆیدا 
بەبێ هۆ ســـتەمە و حەرامە. لە فەرموودەیەكی تـــردا دەفەرمووێت: }يلُّ الَْ�اِجِد 

هُ  َوُعُق�بَتَه{)13(. واتا: گرتن و دواخستنی پارەی قەرز بۆ كەسێك هەیبێت  يُِحلُّ ِعْر�شَ
بیداتەوە، نەیداتەوە، ماف دەدات بەخاوەن قەرزەكە باسی بكات و سكااڵی لەدژ 

بكات و سزاشی بدات.

ئەم حاڵەتە لەگەڵ حاڵەتی پێشوودا لە چەند ڕوویەكەوە جیاوازە لەوانە:

١- لەحاڵەتی پێشـــوودا خاوەن قەرز زیادە دەخاتە ســـەر ڕێژەی قەرزەكە، 

ئیتـــر زیانـــی كردبێت، یان نا ئەو گوێی لەوە نییـــە، بەاڵم لەم حاڵەتەدا هیچ 

زیادەیەك  وەرناگرێت، بەڵكو تەنها قەرەبووی زیانەكانی  وەردەگرێتەوە.

٢- لــــە حاڵەتی پێشــــوودا خاوەن قەرز پاســــاوی نەدانــــەوەی قەرزەكەی ڕەچاو 

نــــاكات، جیاوازی ناكات لە نێوان ئەوەی كە ئایا كابرای قەرزار هەیەتی و بەئارەزوو 

قەرزەكەی ناداتەوە، یان نییەتی و ناتوانێت بیداتەوە، لە هەردوو حاڵەتەكەدا زیادەی 

لێ  وەردەگرێت، بەاڵم لە حاڵەتەدا تەنها ئەو كاتانە بۆی هەیە داوای قەرەبوو بكات، 

كە كەسی قەرزار هەیبووە و بەئارەزوو قەرزی خاوەن قەرزەكانی نەداوەتەوە.

٣- لـــە حاڵەتی پێشـــوودا ڕێژەی ئـــەو زیادەیەی كە خـــاوەن قەرزەكان لە 

قەرزارەكانـــی  وەردەگـــرن ڕێژەیەكی دیاریكراوو نەگۆڕە، بـــەاڵم لەم حاڵەتەدا 

ڕێـــژەی قەرەبووكە دیار نییە، بەڵكو بەڕێژەی ئەو زیانانەیە كەپێی كەوتووە، 

خۆ ئەگەر هیچ زیانی نەكردبوو هیچ  وەرناگرێت.

٤- لـــە حاڵەتی پێشـــوودا بڕی زیادەكە خاوەن قەرز خـــۆی دیاری دەكات و 

دەیســـەپێنێت بەسەر كەســـی قەرزاردا، بەاڵم لەم حاڵەتەدا دەبێت لیژنەیەكی 

١٢- البخاري، صحيح البخاري، ج٣،ص9٤، رقم الحديث )٢٢8٧(. مسلم، صحيح مسلم، ج٣، ص١١9٧، 
رقم الحديث )١5٦٤(.

١٣- البخاري، صحيح البخاري، ج٣،ص١١8. 
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بێالیەن، یان دادگا ڕێژەی قەرەبووەكە دیاری بكات، تا هیچ الیەكیان ستەمیان 

لێ نەكرێت.

5- لە حاڵەتی پێشوودا الیەنی قەرزدەر دەسمایەكەی و زیادەیش  وەردەگرێت، 

بەاڵم لەم حاڵەتەدا تەنها قەرەبووی زیانەكەی بۆ دەكرێتەوە و هیچ زیادەیەك 

ناچێتە سەر بڕی دەسمایەكەی. 

بەم پێیە و بۆ داواكردنی قەرەبوو لەم حاڵەتەدا دەبێت ئەم مەرجانە ڕەچاو 

بكرێت: 

أ - دەبێت خاوەن قەرزەكان ئەوە بسەلمێنن كەلە واقیعدا زیانیان پێكەوتووە، 

نەك تەنها بەقسە، یان بەئەگەری ئەوەی كەلەوانەیە زیانیان پێكەوتبێت.

دەبێت زیانـــەكان بەهۆی كەمتەرخەمی و خەمســـاردی قەرزارەكانەوە  ب - 

دروســـت بووبێت، نەك لەبەر نەبوونی، خۆ ئەگەر قەرزارەكان لەبەر نەبوونی 

دانەوەی قەرزەكانیان دواخســـتبوو، ئەوە بەهیچ شـــێوەیەك خاوەن قەرزەكان 

بۆیان نییە داوای قەرەبوویان لێ بكەن، چونكە ئەو فەرموودانەی سەرەوە باس 

لەو حاڵەتانە دەكەن.

ت - دەبێت ئەو قەرەبووەی  وەری دەگرن بەقەدەر ڕێژەی ئەو زیانانە بێت 

كە پێیان كەوتوە، لەوە زیاتر هیچ وەرنەگرن، چونكە هەرچی  وەربگرن سووە و 

حەرامە.

ث - دەبێـــت لیژنەیەكی بێالیەن، یان دادگا لێكۆڵینەوە لە ســـكااڵی خاوەن 

قەرزەكە بكات و بڕیاری لەسەر بدات، نەك خاوەن قەرزەكە خۆی.

ج - دەبێت قەرەبووەكە بۆ پڕكردنەوەی زیانەكان بێت، نەك بۆ دەستخستنی 

سوود و زیادكردنی دەسمایە.
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٤- حوكمی ئەو گرێبەستانەی كە سوویان تێدایە:

پـــاش ئەوەی بۆمان دەركەوت كە هەموو ئەو پێشـــینە و قەرزانەی مەرجی 

سزای زیادكردنی پارەی تێدایە، حەرامە و ئەنجامدانی دروست نییە، ئێستا قسە 

لەســـەر حوكمی خودی ئەو گرێبەســـتانە دەكەین كە ئەو جۆرە مەرجانەیان 

تێدایە.

چونكـــە هەندێـــك كەس كە ئەو جـــۆرە مامەڵە و قەرزانە دەكەن پاســـاوی 

كارەكەیـــان بەوە دێننـــەوە، كە ئەوان كارێكی وا ناكەن، ئەو مەرجە بێتە دی و 

پارەكان لە كاتی خۆیدا دەگێڕنەوە، بۆیە تووشی حەرام نابن.

ئێستا بزانین ئەم پاساوە تا چەند دروستە؟ ئایا ئەو گرێبەستانەی كە ئەو 

جۆرە مەرجەیان تێدایە لە بنەڕەتدا دروستن؟ یان بەهۆی دانانی ئەو مەرجە 

حەرامانەوە بەتاڵ دەبنەوە، ئەگەر مەرجەكەش نەیەتە دی؟

ســـەرەتا پێم خۆشـــە ئـــەو بەڕێزانە ئـــەوە بزانن كە زانایانـــی هەر چوار 

مەزهەبەكـــە تێكڕا هاوڕان لەســـەر ئـــەوەی كە هەر گرێبەســـتێك ئەو جۆرە 

مەرجانەی تێدا بێت، جگە لەوەی كردنی حەرامە، گرێبەستەكەش دانامەزرێ و 

هەڵدەوشـــێتەوە، یان بەالی كەمەوە پێویســـتە مەرجی دانانی ســـزای سووەكە 

هەڵبوەشێتەوە، ئەمەش دەقی قسەكانیانە لەو بارەیەوە. 

حەنەفییەكان دەڵێن: )َوِإْدَخاُل الرَِّب ِف اْلَعْقِد ينُْفِسُد اْلَعْقَد ُكلهَُّه()14( واتا: دانانی سوو 
لە گرێبەستدا هەموو گرێبەستەكە پوچەڵ دەكاتەوە و تێكی دەدات.

مالیكییـــەكان دەڵێن: )وكل بيع حرام ل يقر على ح��ال اإن اأدرك رد()15(. واتا: هەر 

١٤- الكاساني )عالء الدين أبو بكر بن مسعود(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج5، دار الكتب 
العلمية، بيروت، ١98٦،١٤٠٦، ص٢5٧.

١5- مالك )مالك بن أنس(، المدونة الكبرى، ج٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ص٣٣8، تحقيق: زكريا 
عميرات.

89

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا



مامەڵەیەكی حەرام بەهیچ شێوەیەك ڕێگەی پێ نادرێت و دەبێت هەڵبوەشێتەوە.

شافیعییەكان دەڵێن: )وتعاطي العق�د الفا�شد حرام يف الرب�ي  وغيه()16(. واتا: ئەو 
گرێبەستانەی پوچ و  بەتاڵن بەهۆی بوونی سوو و غەیری سووەوە، ئەنجامدانیان 

حەرامە. دەشـــڵێن: )العق��د اإذا و قع فا�شداً ل ي�شح بزوال ما  وقع فا�ش��داً()17(. واتا: هەر 

گرێبەســـتێك بـــە خراپی و بەتاڵی دامەزرا، بەالدانی ئـــەو مەرجەی كە بەتاڵی 

كردۆتەوە دروست نابێت.

حەنبەلییەكانیـــش دەڵێن: )ويحرم تعاطيهما عق��داً فا�شداً من بي��ع اأو غيه )فال يلك( 

البيع  ونح�ه )به( اأي بالعقد الفا�شد؛ لأن و ج�ده كعدمِه()18(. واتا: حەرامە گرێبەستێك 
ئەنجام بدەن كە بەتاڵە، گرێبەستەكە كڕین و فرۆشتن بێت، یان هەرشتێكی تر 

بێت، كڕیار نابێتە خاوەنی فرۆشراوەكە بەو گرێبەستە بەتاڵە؛ چونكە بوون و 

نەبوونی ئەو جۆرە گرێبەستانە وەك یەك وایە. هەروەها دەڵێن: )القب��ض بالعقد 

الفا�شد يجب فيه الرتاد من الانبني()19(. ئەو شتانەی بە هۆی گرێبەستێكی پوچەوە  
وەرگیراون، پێویستە هەردوو الیەنی گرێبەستەكە بۆ یەكتری بگێڕنەوە.

بەڵگەی زانایانیش لەم بۆچوونەیاندا ئەم فەرموودانەیە:

 s ِّئەبو ســـەعیدی خدری بۆمان دەگێڕێتەوە و دەڵێت: )َجاَء ِباَلٌل ِإَل النهَِّب

بَِتْمٍر بنَْرِنّ، �نََقاَل َلُه النهَِّبُّ s: }ِمْن أَْيَن هَذا{؟. قَاَل ِباَلٌل: َكاَن ِعْنَدَن َتٌْر َرِديٌّ، �َِ�ْعُت 
ِمْننننننننُه َصاَعنْيِ ِبَصاٍع لُِنْطِعَم النهَِّبهَّ s �نََقاَل النهَِّبُّ s ِعْنَد َذِلَك: }َأوهَّْه َأوهَّْه َعنْيُ الرِّب َعنْيُ 
النننننننرَِّب، اَل �نَْفَعْل  َولِكْن ِإَذا َأَرْدَت َأْن َ�ْشنننننننرَتَِي، �َِ�ِع التهَّْمَر بِ�نَْيِع آَخَر ثهَّ اْشنننننننرَتِِه()20(. واتا: 

١٦- الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج٤، ص8٦، مصدر سابق.
١٧- الماوردي، الحاوي الكبير، ج٦، ص9٣، مصدر سابق. 

١8- البهوتي، كشاف القناع، ج٣،ص٢٤5، مصدر سابق.
١9- إبن تيمية )أحمد بن عبد الحليم(، إقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ج٢، 

ط٧، دار عالم الكتب، بيروت، ١999،١٤١9، ص٤٧، تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل.
٢٠- البخاري، صحيح البخاري، ج٣،ص١٠٢، رقم الحديث )٢٣١٢(، مصدر سابق. مسلم، صحيح مسلم، 
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بیـــالل خورمایەكی بەرنی بۆ پێغەمبەری خـــودا s هێنا، پێغەمبەری خودا 

s پێـــی فەرمـــوو: ئەمەت لە كوێ بوو؟ بیالل گوتـــی: خورمایەكی خراپمان 

هەبوو چووم هەشت مشتم لەو خورما خراپە دا بە چوار مشت لەم خورمایە 

بـــۆ ئەوەی پێغەمبەری خـــودا s لێی بخوات، پێغەمبـــەری خودا s لەویا 

پێی فەرموو: ئۆهـ ئۆهـ چیت كردووە، ئەوە خودی ســـووە، خودی سووە، شتی 

وانەكەیت، ئەگەر  ویســـتت لەم خورمایە بكڕیت، خورماكەی خۆت بفرۆشـــە، 

دواتر ئەم خورمایە بكڕە.

 s َِّهەر ئەبو ســـەعیدی خدری بۆمان دەگێڕێتەوەو دەڵێت: )أُِ�َى َرُسوُل الله

بَِتْمنننننننٍر �نََقاَل }َما َهَذا التهَّْمُر ِمْن َتِْرَن{ �نََقاَل الرهَُّجُل: اَي َرُسنننننننوَل اللهَِّ s ِبْعَنا َتَْرَن َصاَعنْيِ 
ِبَصاٍع ِمْن َهَذا. �نََقاَل َرُسنننننننوُل اللهَِّ s: }َهَذا الرَِّب �نَُردُّوُه، ثهَّ بِيُعوا َتَْرنَ  واْشنننننننتنَُروا لََنا ِمْن 
َهنننننننَذا()21(.)22(. واتـــا: خورمایەكیان بۆ پێغەمبەری خـــودا s هێنا، فەرمووی: 
ئـــەو خورمایـــە خورمای خۆمان نییە، ئەو پیاوەی كـــە هێنابووی گوتی: ئەی 

پێغەمبەری خودا s هەشـــت مشـــتمان لە خورماكەی خۆمـــان داوە بەچوار 

مشـــت لەم خورمایە. پێغەمبەری خودا s فەرمووی: ئەوە ســـووە بڕۆن بۆی 

ببەنەوە، خورماكەی خۆمان بفرۆشن، دواتر لەم خورمایە بكڕن.

إبن حجر دەربارەی ئەم فەرموودانە دەڵێت: )پێدەچێت ئەم دوو فەرموودەیە 

لەسەر دوو ڕووداوی جیاواز بن، چونكە فەرموودەی یەكەم فەرمان بەگێڕانەوەی 

شـــتەکە ناكات، دیارە ئەوە پێش حەرامكردنی ســـووی زیـــادە بووە.  دواتریش 

دەربارەی فەرمـــوودەی دووەم دەڵێت: )وفيه اأن البي�ع الفا�شدة ت��رد()23(. واتا: ئەم 

ج٣،ص١٢١5، رقم الحديث )١59٤(، مصدر سابق. متفق عليه.
٢١- مسلم، صحيح مسلم، ج٣،ص١٢١5، رقم الحديث )١59٤(. مصدر سابق.

٢٢- إبن حجر العسقالني، فتح الباري، ج٤، ص٤٠٠، مصدر سابق.
٢٣- إبن حجر العسقالني، فتح الباري، ج٤، ص٤٠١، مصدر سابق.
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فەرموودەیە بەڵگەیە لەســـەر ئەوەی ئەو كڕین و فرۆشـــتنانەی پوچ و بەتاڵن، 

ڕەت دەكرێنەوەو هەڵدەوەشێنەوە.

ئیمامی نەوەویش دەڵێت: )دليل على أن املق�وض ب�يع �اسد جيب رده على بئعه، 

وإذا رده اسنننننننرتد الثمنننننننن()24(. واتا: ئەم فەرموودەیە بەڵگەیە لەســـەر ئەوەی هەر 
كڕدراوێك لە مامەڵەیەكی پوچدا دەبێت بگێڕدرێتەوە، كە گەڕاشەوە پارەكەی  

وەردەگیرێتەوە.

جا بەڕێزان هەموو ئەمانەی باســـمان كرد بەڵگەی ڕوون و ئاشكران، لەسەر 

بەتاڵی و پووچی هەر مامەڵەیەك كە سووی تێدابێت، ئیتر سووەكە بدرێت، یان 

نا ئەوە بابەتێكی ترە؛ بۆیە نەدانی ســـووەكە هەرگیز نابێتە پاســـاوی شەرعی 

بۆ كردنی مامەڵەكە كە لە بنەڕەتدا سووی تێدایە.

5- قەرزەكانی حكومەت و گرفتە شەرعییەكانی:

الی هەمـــووان ئاشـــكرایە كە حكومـــەت لە ڕێی چەندیـــن  وەزارەتەوە و بۆ 

چەندین مەبەســـتی جیاواز، قەرز و پێشینە دەداتە هاواڵتیان، بەاڵم بەداخەوە 

زۆربـــەی زۆری ئەو قەرزانە شـــەرعی نیـــن و خاڵی حەرامیان تێدایە، ئێســـتا 

هەڵوێستە لەسەر هەندێك لەو قەرزانە دەكەین، گرفتەكانیان باس دەكەین:

أ - پێشینەی هاوسەرگیری: 

ســـەرەتا پێم خۆشە بەدەستخۆشییەوە ئەوە بڵێین كە تاكە پێشینەیەك كە 

ئێستا حكومەت دەیدات و  گرفتی شەرعی تێدا نییە، پێشینەی هاوسەرگیریە )25(، 
٢٤- النووي )يحيي بن شرف النووي(، شرح النووي على صحيح مسلم )المنهاج شرح صحيح مسلم 

بن الحجاج(، ج١١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١٣9٢، ص٢٢.
٢5- هەرچەندە پێشینەی هاوسەرگیریش سەرەتا دوو گرفتی شەرعی تێدا بوو، یەكەمیان سووی 
تێدا بوو بە ڕێژەی )٢%(، بەاڵم دواتر حكومەت بەپێی بڕگەی )١٧(ی ڕێنمایی دارایی ژمارە )١9( 
وەر  دیناری    )١٠٠٠٠٠( بڕی  حكومەت  دووەمیان:  برد.  ال  ڕێژەیەی  ئەو   )٢٠١١/٧/١٠( لەبەرواری 
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ئەمـــەش ڕێنماییەكانی  وەزارەتی داراییە لەو بارەیەوە، من لێرەدا تەنها قســـە 

لەسەر ئەو بڕگانە دەكەم كە پەیوەندیی بە بابەتەكەمانەوە هەیە:

بڕگـــەی )٧(: )دەبێت ئەو پێشـــینەی كە فەرمانبـــەر  وەریدەگرێت كەفیلی 

هەبێت، كەفیلەكەشی فەرمانبەربێت(. 

بڕگـــەی )١٠(: ئەو فەمانبەرەی كە ئەم پێشـــینەی  وەرگرتووە، پشـــكەكانی 

ئەم پێشـــینەیەی نەگەڕاندوەتەوە، لەو كاتەدا دەبێت كە فیلەكەی هەڵبســـێت 

بەدانەوەی پێشـــینەكە، بەهەمان شـــێوەی كە لە خاڵی )9( سەرەوە هاتووە)26(.

ئەم دوو بڕگەیە هیچ گرفتێكی شەرعی تێدا نیە. 

ب- پێشینەی خانووبەرە: 

پێشینەی خانوو بەرە یەكێكە لەو پێشینانەی كە هەر لەسەرەتاوە و ئێستاشی 

لەگەڵدا بێت گرفتی شەرعی تێدایە، خەڵكانێكی زۆر هەیە لەو ڕێیەوە تووشی 

حەرامی و كاری ســـووخۆری بـــوون، هەرچەندە و بەچەند قۆناغێك تا ئێســـتا 

هەندێك لە گرفتەكانی چارەسەركراوە )27(.

دەگرت و ڕەوانەی كۆمپانیای دڵنیایی دەكرد، دواتر و بەپێی بڕگەی )٤(ی ڕێنمایی دارایی ژمارە 
)١9( لەبەرواری )٢٠١١/٧/١٠( ئەو خاڵەشی البرد، بڕی ئەو پارانەش كە بەو ناوەوە  وەرگیرابوون، 

خرانەوە سەر پارە گەڕاوەكان بۆ حكومەت.
جێی خۆیەیتی لێرەدا دەست خۆشی لە یەكێتی زانایان، لیژنەی بااڵی فەتوای هەرێم، سەرجەم 
مامۆستایان و زانایانی ئیسالمی بەڕێز بكرێت، كە هەوڵێكی زۆریان دا لەو پێناوەدا، سوپاس بۆ 

خوا هەوڵەكانیان بەرهەمی هەبوو.
٢٦- خاڵی )9( باسی شێوازی دانەوەی قەرزەكە دەكات، كە دەبێت كەفیلەكە لەبری قەرزارەكە و 

بەهەمان شێوەی ئەو قەرزەكە بداتەوە بەحكومەت.
٢٧- سەرەتا و بەپێی بڕگەی )٦( ڕێنمایی دارایی ژمارە )٤٤( ساڵی )٢٠٠8( حكوومەت ڕێژەی )٢%( 
وەك خەرجییەكانی كارگێڕی دەخستە سەر قەرزەكە، كە ئەمە سوو بوو، بەاڵم دواتر و بەپێی 
بڕگەی )١( ڕێنمایی ژمارە )٤( ی ساڵی )٢٠١٠( ئەو ڕێژەیەی البرد، لەبری ئەوە و لە بڕگەی )٢( ئەم 
ڕێنماییە نوێیە بڕیاریدا كە بەبڕی )٢5٠٠٠٠( دینار پێشەكی وەك تێچووی خەرجییەكانی پشكنین، 
چاپەمەنی، گواستنەوە، لەو هاواڵتیانە  وەربگرێت كە پێشینەی )١٢٠٠٠٠٠٠( ملیۆن دینار  وەردەگرن، 
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بەاڵم گرفتی ســـەرەكی ئەم قەرزە كە تائێســـتا چارەسەر نەكراوە، بریتییە 

لە سووی دواكەوتنی دانەوەی قەرزەكە، كە بەپێی دوایین ڕێنمایی)28(وەزارەتی 

دارایـــی و ئابووریی، كە ڕێنمایی ژمارە )١( لە بـــەرواری )٢٠١٤/١/٢٣( دا و لەژێر 

بابەتی )ســـوودی دواكەوتـــن(دا هاتووە دەڵێت: )ســـوودی دواكەوتنی هاتوو لە 

خاڵـــی )8( ڕێنمایی ســـەرەوەمان، بۆ هـــەر ڕۆژێكی دواكەوتن لـــە گەڕانەوەی 

پشكی پێشینەكە، بڕی )5٠٠٠( دینار دەبێت، لێی  وەردەگیرێت لەسەر رەصیدی 

قەرزەكە(.

ئەگەر ســـەرنج بدەن نووســـراوەكەی  وەزارەت خۆی زۆر بەڕوونی بە سوو 

نـــاوی دەبات، ئەم مەرجە دەقاودەق لە مامەڵەی قەرزەكەشـــداو بەبڕگەیەكی 

سەربەخۆو لەژێر هەمان ناودا بوونی هەیە، لە كاتێكدا ئەمە ئەو سووەیە كە 

زانایان بە كۆی دەنگ دەڵێن حەرامە.

هەرچەنـــدە حكومەت لە بڕگەی )٣( ڕێنماییەكانی ئەم پێشـــینەیەدا باس 

لەمەرجی بوونی كەفیل دەكات، بەاڵم ســـەرەڕای ئەوەش حكومەت ئەو ســـووە 

هـــەر  وەردەگرێت، پرســـیارەكەش لێرەدا ئەوەیە باشـــە ئەگـــەر كەفیل هەیە، 

دواتر و  وەردەگرن،    )9٠٠٠٠٠٠( پێشینەی  بڕی  كە  وەربگرێت  هاواڵتیانە   لەو  )٢٠٠٠٠٠(یش  بڕی 
بەپێی ڕێنمایی دارایی ژمارە )١١( ساڵی )٢٠١٠( حكومەت بڕی قەرزەكە لە )١٢٠٠٠٠٠٠( ملیۆنەوە 
زیاد كرد بۆ )١5٠٠٠٠٠٠( ملیۆن، لەبەرامبەریشدا تێچووی خەرجییەكانیشی زیاد كرد بۆ )٣٠٠٠٠٠( 
هەزار دینار. دواتر و بەپێی بڕگەی )١( ڕێنمایی دارایی ژمارە )١8( لە بەرواری ٧/١٠/ ٢٠١١ حكومەت 

بڕی پێشینەكەی زیاد كرد بۆ )٢٠٠٠٠٠٠٠( ملیۆن دینار، بەاڵم بڕی خەرجییەكانی زیاد نەكرد.
ئەگەر بەراوردی ئەو بڕە پارەیە بكەین كە حكومەت  وەكو خەرجی لە هاواڵتیانی  وەردەگرێت، 
ماوەی  وەرگرتنەوەی پێشینەكە كە )١5( تا )٢٠( ساڵ دەخایەنێت. دەبینین حكومەت )١8٠-٢٤٠( 
جار مامەڵە بۆ هاواڵتی دەكات، بەپێی بۆچوونی ئەو كەسانەی كە پسپۆڕ و شارەزان لەم بوارەدا و 
من قسەم لەگەڵ كردوون، دەڵێن بڕی تێچووی قەرزەكە زۆر لەوە زیاترە كە حكومەت لە هاوواڵتی 

 وەردەگرێت، بۆیە پێشینەكە لەم ڕووەوە گرفتی تێدا نییە.
٢8- پێشتر و بەپێی بڕگەی )٧( ڕێنمایی دارایی ژمارە )٤٤( ساڵی )٢٠٠8(، بڕگەی )8( ڕێنمایی 

دارایی ژمارە )١٤( ساڵی )٢٠١٠( ڕێژەی سوودی دواكەوتن )١٠%( بوو لەسەر رەسیدی قەرزەكە.
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حكومەت بۆچی هاوشێوەی پێشینەی هاوسەرگیری، بڕی قیستەكە لە مووچەی 

كەفیلەكە نابڕێت و ڕێژەی سووەكە النابات؟! 

جگە لـــە كەفیل حكومەت بارمتە )رهن(یش لەخەڵكانی ســـوودمەند، لەو 

پێشینە و قەرزانە  وەردەگرێت، ئەی ئەوەیان بۆچییە؟ بۆچی حكومەت بەكاری 

ناهێنێت؟

جگـــە لەمانەش حكومـــەت دەتوانێـــت كۆمپیالـــەی جێبەجێكاریش بەكار 

بهێنێـــت وەك زەمانەتێك بۆ  وەرگرتنـــەوەی قەرزەكەی، بۆیە پەنا بردنە بەر 

سوو بۆ ئەو مەبەستە هیچ پاساوێكی شەرعی، لۆجیكی، یاسایی نییە)29(.

بەداخـــەوە ئەم مەرجە تا ئێســـتا لە زۆربـــەی قەرزەكانی حكومەت، بانك، 

كۆمپانیاكانی  وەبەرهێنان، پێشانگاكانی بازرگانی ئۆتۆمبێلیشدا هەیە.

لەبەرئـــەوە بەر لە هەموو كەس، ئەركی حكومەت و گشـــت بانك، كۆمپانیا، 

ئەم  لەبەر  قەرزەوە،  زیانەكانی  قەرەبووكردنی  خانەی  ژێر  ناچێتە  شێوەیەكیش  بەهیچ   -٢9
خااڵنەی الی خوارەوە:

 أ- حكومەت، یان بانك، یان كۆمپانیا، یان پێشانگا هەر لەسەرەتاوە ئەم مەرجە دادەنێت، ئیتر 
زەرەر بكات، یان قازانج، ئەو بڕە پارەیە لە كەسی قەرزار  وەردەگرێت، لە كاتێكدا قەرەبووی زیانی 

قەرز تەنها لە حاڵەتی بوونی زیانی فعلیدا  وەردەگیرێت.
ب- قەرەبووی زیانی قەرز كاتێك دروستە كە كەسی قەرزار كەمتەرخەمی كردبێت لە گەڕاندنەوە 
قەرزەكەی، بەاڵم لەم جۆرە مامەاڵنەدا الیەنی قەرزدەر، هەرگیز ئاوڕناداتەوە لە پاساوی دواكەوتنی 
دانەوەی قەرزەكەی، كە ئایا ئەو كەسە هەیەتی و بەئارەزوو نایداتەوە، یان نییەتی و بەناچاری 

بۆی نادرێتەوە.
 ت- ڕێژەی ئەو سووەی ئەوان  وەری دەگرن، ڕێژەیەكی جێگیر و نەگۆڕە، بەاڵم ڕێژەی قەرەبووی 

زیانی قەرز بەپێی قەبارەی زیانەكەیە، ڕێژەیەكی دیاری كراوی نییە.
ث- دیاریكردنی ڕێژەی قەرەبووكە دەبیت كەسێكی بێالیەن بیكات، بەاڵم لەم جۆرە مامەاڵنەدا 

الیەنی قەرزدەر دەیسەپێنیت بەسەر كەسی قەرزاردا، ناچاریشی دەكات لەسەر قبوڵكردنی.
ج- لەقەرەبووی زیانی قەرزدا الیەنی قەرزدەر، تەنها زیانەكانی بۆ قەرەبوو دەكرێتەوە و هیچ 
زیادەیەك ناچێتە سەر دەسمایەی قەرزەكەی، بەاڵم لەم جۆرە مامەاڵنەدا خاوەن قەرز هەموو 

دەستمایەكەی  وەردەگرێتەوە و سەرباری ئەوەش زیادە  وەردەگرێت.
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پێشـــانگاكانە، ئەم مەرجە بگۆڕن لە هەموو گرێبەست، قەرز، پێشینەكانیاندا، 

لەبـــری ئەوە پەنـــا ببەنە بەر ڕێـــكارە شـــەرعییەكان، ئەركی مامۆســـتایانی 

بەڕێزیشە لە یەكێـتی زانایان، لیژنەی بااڵی فەتوا، سەرجەم مامۆستایانی تر، 

چییان پێدەكرێت بیخەنە گەڕ بۆ البردنی ئەم مەرجە. پاش ئەوانیش ئەركی 

هەموو هاواڵتییەكە كە پەنا نەباتە بەر  وەرگرتنی ئەو جۆرە قەرزو پێشینانە، 

مامەڵە لەگەڵ هیچ دامەزراوەیەكدا نەكات كە بەو شێوازە كار دەكات. 
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قەرزەكانی حكومەت و حوكمی سوو لە حاڵەتی ناچاریدا:

تەوەرەكانی ئەم بەشە بریتین لە:

١- قەرزی كشتوكاڵی.

٢- قەرزی گەشت و گوزاریی.

٣- قەرزی پیشەسازیی.

٤-  وەرگرتنی قەرز بەسوو، بۆ حاڵەتی ناچاریی )ضرورة(.

5- سەرچاوەی بنەمای ناچاری حەرام حەاڵڵ دەكات )الضرورات 

تبیح المحظورات(.

٦- بۆچوونی زانایان دەربارەی حاڵەتی ناچاری )ضرورة(.

٧- مەرجەكانی حاڵەتی ناچاری.

8- جیاوازییەكانی نێوان حاڵەتی ناچاری )ضرورة( و پێویستی 

)حاجة(.

بەشی شەشەم )1(
١- لە ڕۆژی ٣/ ٢٠١5/١ تۆماركراوە.
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بەڕێزان لەم بەشەدا سەرەتا بەردەوام دەبین لە قسەكردن لەسەر قەرزەكانی 

حكومەت و پێشـــینەكانی، كە جگە لەوانەی باســـمان كـــرد، حكومەت چەندین 

قەرزو پێشینەی تری هەیە كە دەیداتە هاواڵتیان، گرنگترینیشیان ئەمانەن: 

١- قەرزی كشتوكاڵی:

ئەو قەرزانەی كە  وەزارەتی كشـــتوكاڵ و ئاودێری دەیداتە هاواڵتیان نزیكەی 

)٢٠( پڕۆژە دەگرێتەوە، كە ئەمانەن: )بەرهەمی دانەوێڵە، خانوی پالســـتیكی، 

باخداری، نەمامگە، ئامێرو كەل وپەلی كشتوكاڵی، سیستەمی ئاودێری- ڕشاندن، 

دڵۆپاندن- تراكتۆر و دەڕاســـەو پاشـــكۆكانی، هەنگەاڵن، پەرەپێدانی بەرهەمی 

ئاژەڵـــی شـــیردەر، قەڵەوكردنـــی گۆلك و بـــەرخ، نۆژەنكردنـــەوەی پڕۆژەكانی 

پەلـــەوەر، بەخێوكردنـــی پەلەوەری گۆشـــت و هەڵهێنەر، پـــڕۆژەی پەلەوەری 

دایكانەی گۆشت و هێلكە، دروستكردنی كارگەی ئالیك، ساردخانە، بواری ماسی، 

پڕۆژەی قارچك، بیری ئیرتوازی، ڕاكێشانی كارەبا و كڕینی موەلیدە(.

هەرچەندە حكومەت ســـەرەتا بۆ ئەم قەرزانەش بڕی )٢%(ی وەك رسومات  

وەردەگرت، بەاڵم دواتر هاوشێوەی پێشینەی خانووبەرە ئەو رسوماتەی البرد)1(.

بەپێـــی ڕێنماییە داراییەكانی ژمارە )١5( ســـاڵی )٢٠٠9( حكومەت بۆ زامن 

كردنی  وەرگرتنەوەی قەرزەكەی، لە بڕگەی )5(دا مەرجێكی شەرعی دادەنێت، 

دەڵێـــت: ئەو جوتیارانەی كە داواكاری پێشـــكەش دەكەن بۆ  وەرگرتنی قەرزی 

كشـــتوكاڵی، دەبێـــت لەبەرامبـــەر ئەم قەرزانـــەدا، زەوی كشـــتوكاڵی، یان هەر 

١- بەپێی ڕێنمایی ژمارە )٧( لە بەرواری )٢٠١٠/٤/٢٧( حكومەت رسوماتەكەی البرد، بڕیاری دا 
بۆ هەر ملیۆنێك وەك خەرجی قەرزەكە  وەربگرێت. بەمەش  دینار   )١٠٠٠٠( ئەوە بڕی  لەبری 

كێشەی رسوماتەكە چارەسەر بوو.
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موڵكێكـــی تـــر بە زەمان دابنێـــن بەمەرجێك بەهای ئـــەو موڵكە لە بڕی ئەو 

قەرزە زیاتر بێت.

بەاڵم بەداخەوە لە بڕگەی )٦( هەمان ڕێنمایی سەرەوەدا هاتووە: )لە كاتی 

دواخســـتنی قیستی سااڵنە، سوودی دواخستنی دەخرێتە سەر بەڕێژەی )١٢%( و 

پێویستە، لەماوەی یەك مانگدا قیستی سااڵنە بدات(. 

ســـەرباری ئەمـــەش لـــە بڕگەی )١١(ی ڕێنمایـــی ژمارە )9(ی ســـاڵی )٢٠١٢( 

دەڵێت: )هەر پڕۆژەیەك زیاتر لە ســـاڵێك بەســـەریدا تێپـــەڕی  و تەواو نەكرا، 

دەبێت جوتیارەكە گشـــت قەرزەكـــە بگەڕێنێتەوە لەگەڵ بڕی )١٢%( ســـوودی 

دواكەوتن لەپارەی  وەرگیراو، تەنها پڕۆژە ستراتیجییەكان نەبێت، كە پێویستی 

بەماوەیەكی زیاتر هەیە بۆ ئەنجامدانی(. 

كەواتە  بەپێی ئەم ڕێنماییانە ســـەرجەم قەرزەكانی  وەزارەتی كشـــتوكاڵیش 

سووی تێدایە و  وەرگرتنی حەرامە.

٢- قەرزی گەشت وگوزاریی:

ئـــەو قەرزانـــەی كـــە بەمەبەســـتی پەرەپێدانـــی كەرتی گەشـــتوگوزاریی، 

حكومەت دەیداتە هاواڵتیان بریتین لە: )دروســـتكردنی ئوتێل، مۆتێل، گوندی 

گەشـــتیاریی، دروســـتكردنی چێشتخانە، كەپری گەشـــتاریی، كۆشك لە هاوینە 

هەوارەكاندا، دروســـتكردنی ســـەنتەری ڕاهێنانی گەشتیاری، جێگای فرۆشتنی 

كارە دەستییەكان، چاالكی گەشتیاری جۆراوجۆر، پاسی گواستنەوەی گەشتیاران. 

دروســـتكردنی كەمپی گەشـــتیاریی، كۆمەڵگای گەشتیاری الوان، دروستكردنی- 

Rest Area- لەنێوان شارەكان لەسەر شەقامە سەرەكییەكان.

بڕگـــەی )5(ی ڕێنماییەكانی ژمارە )٢8(ی بـــەرواری )٢٠١٣/٦/١٢( باس لەوە 
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دەكات كە لە )٦٠%( بڕی تێچووی ئامێرەكان خەرج دەكرێن، دەبێت دڵنیایشی 

بۆ بكرێت، دژی سوتان لە یەكێك لە كۆمپانیاكانی دڵنیاییی مۆڵەت پێدراو لە 

هەرێم. هەرچەندە بابەتی دڵنیایی پەیوەندی بەســـووەوە نییە، بەاڵم ئەمیش 

لەڕووی شەرعییەوە كێشەی هەیە و زۆرێك لەزانایان پێیان حەرامە.

لـــە بڕگـــەی )٦(ی ڕێنماییەكاندا دەڵێت: حكومەت بـــڕی )١,٠٠٠,٠٠٠( یەك 

ملیۆن دینار بۆ ئەو پێشینانەی بڕەكانیان )٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠( دووسەد ملیۆن دینار 

كەمترە، بڕی )٢,٠٠٠,٠٠٠( دوو ملیۆن دینار بۆ ئەو پێشـــینانەی بڕەكانیان لە 

)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠( دووسەد ملیۆن دینار زیاترە، وەك خەرجی تێچوونی قەرزەكان 

لـــە هاواڵتیان  وەردەگرێـــت. كەواتە ئەم بڕە پارەیـــە وەك خەرجی قەرزەكان 

 وەردەگیرێـــت، هەرچەنـــدە ئێمـــە نازانین بـــە فیعلی تێچووی ئـــەو قەرزانە 

چەندە، بەاڵم ئەو بەپرســـیارێتیە دەكەوێتە ئەستۆی ئەو دامەزراوە فەرمیانە 

كـــە پەیوەندییان بـــەم قەرزانەوە هەیـــە، چونكە  وەكو گوتمـــان، دەبێت ئەو 

خەرجیانە خەرجی فیعلی بن، ئەگەر نا ئەوە هەرچی لەخەرجی فیعلی زیاتر 

بێت دەبێتە سوو، پێویستە ڕەتبكرێتەوە بۆ هاواڵتیان.

لەخاڵی )9( و ســـەبارەت بە مەرجەكانی پێدانی پێشـــینەكە، دەڵێت دەبێت 

)وەرگری پێشینە موڵكێك ڕەهن بكات سەرەڕا كەفیلێكی دەستە بەر(. 

لەبڕگـــەی )١٤( هەمان ڕێنماییدا دەڵێت: مـــاوەی جێبەجێكردنی پڕۆژەكە 

نابێت لە )١8( مانگ زیاتر بێت، لە حاڵەتی دواكەوتنیدا دەبێت گشت پێشینەكە 

بگەڕێندرێتەوە، لەگەڵ )١٢%( سوودی دواكەوتن لەپارەی  وەرگیراو.

لەبڕگەی )١٦(شـــدا دەڵێت: )ڕێژەی سوودی دواكەوتن )١٠%( دەبێت، لەسەر 

پشكی شایستە، كە دەبێت لە بەرواری شایستە بگەڕێندرێتەوە(.

كەواتە حكومەت لێرەشدا لە دوو الوە سووی دواكەوتنی قەرز، لە پێشینەكانی 
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گەشـــت وگوزار  وەردەگرێت.  بەمەش  وەرگرتنی هەموو ئەو جۆرە قەرزانەی كە 

بۆ ئەم مەبەستەش خەرج دەكرێن حەرامە.

٣- قەرزی پیشەسازیی:

ئەو پڕۆژانەی كە قەرزی پیشەســـازی دەیانگرێتەوە بریتین لە پڕۆژەكانی 

پیشەســـازی: )خۆراك، ڕســـتن و چنین، بیناســـازی، فلزییەكان، نـــا فلزییەكان، 

كارەبایی(.

لە خاڵی )٣(ی بڕگەی )٢( ڕێنمایی ژمارە )٤( كە لە )٢٠١١/٣/١٧(دا دەرچووە، 

دەڵێت: بڕی پارەی خەرجییەكانی كارگێڕی بەمشێوەی خوارەوە  وەردەگیرێت: 

)١,٠٠٠,٠٠٠( یەك ملیۆن دینار بۆ ئەو قەرزانەی كە بڕەكەیان لە )٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠( 

ملیـــۆن دینار كەمتـــرە، )٢,٠٠٠,٠٠٠( دوو ملیۆن دینار، بـــۆ ئەو قەرزانەی كە 

بڕەكەیـــان لـــە )٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ملیۆن دینار زیاترە )2(. لێرەدا  وەكو پێشـــتریش 

گوتمان پێویســـتە بـــڕی ئەو خەرجییە بـــۆ تێچووی فیعلی بێـــت، نەك وەك 

پەردەپۆشكردنی سوو.

لە خاڵی )٣(ی بڕگەی )٣( هەمان ڕێنماییدا و بە هەمان شێوەی قەرزەكانی 

تـــر باس لە ســـووی دواكەوتنی دانـــەوەی قیســـتەكان دەكات و دەڵێت: )ڕێژەی 

سوودی دواكەوتنی قیستەكان )١٠%( دەبێت لەسەر ڕەصیدی پێشینەكە(. 

ئەمـــە ســـەرەڕای ئەوەی كە حكومـــەت گرەنتی  وەرگرتنـــەوەی قەرزەكەی 

دەكات لە ڕێگەی دەستبەسەراگرتنی بیناو ئامێرەكانی پڕۆژەكەوە، بەمەرجێك 

بەناوی خاوەن پڕۆژەكە خۆیەوە بن )3(. 
٢- هەرچەنـــدە پێشـــتر و بـــە پێی بڕگـــەی )٣(ی ڕێنمایـــی ژمـــارە )٢٤( لـــە )٢٠١٠/١١/٢٤(دا بڕی 
)٣٠٠,٠٠٠( وەردەگیـــرا بـــۆ خەرجییەكانی كارگێڕی، بەاڵم دواتر پاش زیادكردنی بڕی پێشـــینەكە 

خەرجییەكانیش بەم شێوەیە هەموار كرایەوە.
٣- پێشـــتر و بەپێی خاڵی )١( لە بڕگەی )٤( ڕێنماییەكانی ســـەرەوە دەبوو: )وەرگری پێشـــینەكە 
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لـــە خاڵی )٢( بڕگەی )5(یشـــدا، باس لـــە دڵنیایی ئامێـــرەكان دەكات دژی 

سووتان.  ئەمەش  وەكو گوتمان گرفتی شەرعی لەسەرە.

ئەمانە چەند نموونەیەك بوون لەو قەرز و پێشینانەی كە حكومەت دەیداتە 

خەڵكی، سەرجەم قەرز و پێشینەكانی تریشی  وەكو قەرزی بچوك، وەبەرهێنان، 

یەكـــەی نیشـــتەجێبوون –جگـــە لەپێشـــینەی هاوســـەرگیری- بەشـــێوەیەك 

لەشێوەكان سوویان تێدایە و وەرگرتنیان دروست نییە.

٤-  وەرگرتنی قەرز بەسوو بۆ حاڵەتی ناچاری )ضرورة(:

ئێســـتا و پاش ئەوەی كە بۆمان دەركەوت جگە لەپێشـــینەی هاوسەرگیریی، 

ســـەرجەم قەرز و پێشینەكانی تری حكمومەت ســـوویان تێدایە، دروست نییە 

خەڵكانی موسوڵمان  وەریبگرن.

پرســـی ئەوە دێتە كایەوە كە ئایا دروستە ئەو قەرزانە و هاوشێوەكانیان كە 

سوویان تێدایە بۆ حاڵەتی ناچاری  وەربگیرێن؟ چونكە هەندێك لە مامۆستایان 

بەبیانـــووی ئەوەی كە خەڵك ناچارە ڕێگەیان دابوو كە پێشـــینەی خانووبەرە 

 وەربگـــرن، ئەگەرچی )سوو(شـــی تێدا بێـــت، بەڵگەیان بەو بنەما شـــەرعییە 

هێنابۆوە كە )الضرورات تبيح المحظورات(. واتا ناچاری حەرام حەاڵڵ دەكات.

بـــۆ  وەاڵمدانـــەوەی ئەم پرســـە، پێمخۆشـــە لێـــرەدا و لە چەنـــد خاڵێكدا 

هەڵوێســـتەیەك لەســـەر ئەم جۆرە فەتوایانە بكەین، بزانین تاچەند شەرعین، 

حاڵەتی ناچاری چییە؟ كێ لە شـــەرعدا بەناچار ئەژمار دەكرێت؟ ئەو بنەما 

موڵكێـــك دەســـتەبەر بـــكات لەبەرژەوەندی بانكی پیشەســـازی، ســـەرەڕای كەفیلێكی كەســـایەتی، 
بەمەرجـــێ بەهای موڵكەكـــە بگونجێت لەگەڵ بڕی پارەی قەرزەكـــە. هەرچەندە دواتر  وەزارەتی 
دارایـــی بەنووســـراوی ژمارە )٢٢٦8٤/٤/9( لە بـــەرواری )٢8/ ٢٠١١/١١( ئەم بڕگەیەی هەموار كردەوە 

بەو شێوەیەی لەسەرەوە باسمان كرد.
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شـــەرعیەی كردویانەتـــە بەڵگە، لە كوێوە ســـەرچاوەی گرتـــوە؟ ئایا دەكرێت 

لەشـــەرعدا ئیـــش بەتەنها یەك بنەمـــا بكرێت؟ یان پێویســـتە هەموو بنەما 

شەرعییەكان پێكەوە كاریان پێبكرێت؟

ســـەرەتا لەو بەڵگانەوە دەســـتپێدەكەین كە ئەو بنەما شەرعییەیان لەسەر 

دروستبووە، دواتر بەدوای یەكدا قسە لەسەر گشت خاڵەكان دەكەین.

5- ســـەرچاوەی بنەمـــای ناچاری حـــەرام حـــەاڵڵ دەكات )الضرورات تبيح 

المحظورات(:

ئەم بنەمایە لەچوار دەقی قورئانییەوە سەرچاوەی گرتووە كە ئەمانەن: 

ِ َفَمِن 
 ِب�ِه ِلَغْيِر اللهّ

ِهلهَّ
ُ
ِخنِزيِر َوَما أ

ْ
ْح�َم ال

َ
َم   َول

َمْيَت�َة   َوالدهَّ
ْ
َم َعَلْيُكُم ال َم�ا َحرهَّ

دەقی یەكەم:  {ِإنهَّ
ِحيٌم})4(. واتا: خوای پەروەردگار تەنها   َغُفوٌر  رهَّ

َ  اللهّ
اْضُط�رهَّ َغْيَر َباٍغ   َوالَ َعادٍ  َفال ِإثَْم َعَلْيِه ِإنهَّ

خواردنـــی گۆشـــتی مردارەوەبوو، خوێن، گۆشـــتی بەراز، هـــەر ئاژەڵێك ناوی 

غەیری خوای لەســـەر هاتبێت لە كاتی ســـەربڕیندا حـــەرام كردووە، جا هەر 

كەسێك ناچار بوو - بەخواردنی هەر یەكێك لەوانە- ئەوە تاوانبار نابێت، بە 

مەرجێك ســـتەمكار نەبێت و سنووری ناچارییەكەی نەبەزاندبێت و زیادەڕەویی 

تێدا نەكردبێت و خوای گەورە زاتێكی لێخۆشبوو و بەبەزەییە.

ِ ِب�ِه     
 ِلَغْي�ِر اللهّ

ِه�لهَّ
ُ
ِخْنِزيِر َوَم�ا أ

ْ
ْح�ُم ال

َ
ُم   َول

�دهَّ
ْ
َمْيَت�ُة   َو ال

ْ
َم�ْت َعَلْيُك�ُم ال ِ دەقـــی دووەم:  {ُحرهّ

ْيُت�ْم  َوَم�ا ُذِب�َح َعَل�ى 
 َم�ا َذكهَّ

هَّ �ُبُع ِإال َكَل السهَّ
َ
ِطيَح�ُة  َو َم�ا أ َي�ُة   َوالنهَّ ُمَتَردهِّ

ْ
َمْوُق�وَذُة  َوال

ْ
ُمْنَخِنَق�ُة  َوال

ْ
َوال

ْزالِم َذِلُكْم ِفْس�ٌق .... َفَمِن اْضُطرهَّ ِف�ي َمْخَمَصٍة َغْي�َر ُمَتَجاِنٍف إِلثٍْم 
َ
ْن َتْسَتْقِس�ُموا ِباأل

َ
ُص�ِب  َوأ النهُّ

ِحيٌم})5(. واتا: گۆشـــتی مردارەوەبوو، خوێن، گۆشـــتی بەراز، هەر   َغُف�وٌر رهَّ
َ  اللهَّ

َف�ِإنهَّ
ئاژەڵێـــك ناوی غەیری خوای لەســـەر هاتبێت لە كاتی ســـەربڕیندا، گۆشـــتی 

٤- سورة البقرة: اآلية )١٧٣(.
5- سورة المائدة: اآلية )٣(.
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ئاژەڵـــی خنكاو، كوژراو بـــەدار، یان بەبەرد،  یان بەهـــۆی كەوتنە خوارەوە لە 

شوێنی بەرزەوە، یان بەهۆی قۆچلێدانی ئاژەڵی ترەوە، یان پەالماردانی ئاژەڵی 

دڕندەوە، هەموو ئەمانە حەرامن لەســـەرتان، مەگەر بەر لە گیاندەرچوونیان 

بەچەقۆدا گەیشتبن و سەر بڕابن، هەر ئاژەڵێكیش بۆ بت سەربڕابێت، هەرتیكە 

نانێـــك بە جادو فێڵ قومار پەیدا كرابێت، هەموو ئەوانە تاوان و خراپەكارین، 

هەركەسێك ناچار بوو بە خواردنی یەكێك لەوانە، بەمەرجێك نییەتی الدانی 

نەبێت بەالی حەرامدا و تەنها لە ناچاریدا ئەوەی كردبێت، ئەوە خوای گەورە 

زاتێكی لێخۆشبوو و بەبەزەییە.

ن َيُكوَن َمْيَتًة 
َ
 أ

هَّ َعُمُه ِإال
ْ

اِعٍم َيط
َ

مًا َعَلى ط يهَّ ُمَحرهَّ
َ
ْوِحَي ِإل

ُ
ِجُد ِفي َما أ

َ
 أ

هَّ   دەقی ســـێیەم: {ُقل ال

 
ِ ِبِه َفَمِن اْضُطرهَّ َغْيَر َباٍغ  َوالَ َعاٍد َفِإنهَّ

 ِلَغْيِر اللهّ
ِهلهَّ

ُ
ْو ِفْسقًا أ

َ
ُه ِرْجٌس أ

ْحَم ِخنِزيٍر َفِإنهَّ
َ
ْو ل

َ
ْسُفوحًا أ ْو َدمًا مهَّ

َ
أ

ِحيٌم})6(. واتا: بڵێ لەوەی بە نیگاو ســـروش بۆ من هاتووە حەرام و  َك َغُفوٌر رهَّ َربهَّ
قەدەغەكراوێك نابینم بۆ كەســـێك بیەوێت شـــتێك بخوات، مەگەر ئەو شـــتە 

گۆشـــتی مردارەوەبوو بێت، یان خوێنێكی ڕژاو بێت، یان گۆشـــتی بەراز بێت 

كەپیســـە، یان ئاژەڵێك بێت بـــە تاوانكاری بۆ غەیری خوا ســـەربڕابێت، هەر 

كەســـیش ناچاربوو بە خواردنی یەکێک لەوانە، بەمەرجێك ستەمكار نەبێت و 

ســـنووری ناچارییەكەی نەبەزاندبێت و زیادەڕەوی تێدا نەكردبێت ئەوە خوای 

گەورە زاتێكی لێخۆشبوو  و بەبەزەییە.

ُطرَّ  ِ ِبِه َفَمِن ا�شْ َم اخْلَنِزيرِ َوَما اأُِهلَّ ِلَغْيِ الهّ مَ  َوحَلْ َم َعَلْيُكُم اْلَْيتَةَ  َوالْدَّ َا َحرَّ دەقی چوارەم: {اإِنَّ

ِحيٌم})7( . واتـــا: خوای پەروەردگار تەنها خواردنی  َ َغُف�ٌر رَّ َغ��ْيَ بَ��اٍغ  َوَل َعاٍد َفاإِنَّ الهّ
گۆشـــتی مردارەوەبوو، خوێن، گۆشتی بەراز، هەر ئاژەڵێك ناوی غەیری خوای 

لەســـەر هاتبێت لە كاتی سەربڕیندا حەرام كردووە، جا هەركەسێك ناچار بوو 

٦- سورة األنعام: اآلية )١5٤(.
٧- سورة النحل: اآلية )١١5(.
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-بەخواردنـــی هەریەكێك لەوانە- ئەوە تاوانبار نابێت، بەمەرجێك ســـتەمكار 

نەبێت، سنووری ناچارییەكەی نەبەزاندبێت، زیادەڕەوی تێدا نەكردبێت، خوای 

گەورە زاتێكی لێخۆشبوو و بەبەزەییە.

ئەم چواردەقە بنچینەی ســـەرەكی)8(ئەو بنەما شـــەرعییەن كە باسمان كرد 

)الضرورات تبيـــح المحظورات(، كۆی ئایەتەكان باس لە ڕێگەپێدانی خواردنی 

كۆمەڵێك لە شتە قەدەغەكراوەكان دەكەن، بەاڵم لە هەموویاندا مەرجی ئەوە 

بـــاس كراوە كە دەبێت كەســـەكە ناچار بێت، هیچ نییەتـــی تاوانكاری نەبێت، 

لەسنووری پڕكردنەوەی ناچارییەكەشی دەرنەچێت.

ئێســـتا دێینە سەر پێناســـەی ناچاری كە دەقەكان باسی دەكەن، تا بزانین 

ئەو ناچارییە چۆنە؟ چییە؟ كەیە كە حەرام حەاڵڵ دەبێت؟ بۆچوونی زانایان 

دەربارەی ئەو حاڵەتە چۆنە؟.

٦- بۆچوونی زانایان دەربارەی حاڵەتی ناچاری )ضرورة(:

زانایان دەربارەی ئەو ناچارییەی كە دەقەكانی پێشووتر ئاماژەی پێدەكات، 

حەرام حەاڵڵ دەكات بەم شێوازە دەدوێن: 
حەنەفییەكان دەڵێن: )ول �رشورة اإل اإذا خاف على النف�ض اأو على الع�ش�()9(. واتا: 
كەســـێك بەناچار ئەژمار ناكرێت، ئەگەر ژیانی، یان ئەندامێكی جەســـتەی لە 

مەترسیدا نەبێت. 
8- ئەمە جگە لەو ئایەتانەی تر كە خودای پەروەدگار تێیدا بەشێوەیەكی گشتی باس لە ئاسانكاری 
ِبُكُم  يُرِيُد  َاَل  اْلُيْسرَ و  ِبُكُم  الّلُ  لەوانە: {يُرِيُد  ناڕەحەتی دەكات لەسەر مرۆڤەكان  كردن، هەڵگرتنی 
ُْسَعَها}. سورة ال�قرة: اآلية )286(. { ِإالهَّ و  ننَْفساً  اْلُعْسَر}. سورة ال�قرة: اآلية )185(. {اَل ُيَكلُِّف الّلُ 

ْن َحَرٍج}. سورة  ُ ننَْفساً ِإالهَّ َما آَتَها}. سورة الطالق: اآلية )7(. {َما يُرِيُد الّلُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ اَل ُيَكلُِّف اللهَّ
يِن ِمْن َحَرٍج}. سورة الج: اآلية )78(. املائدة: اآلية )6(. {َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِّ

9- العيني)محمود بن أحمد بن موسى(، البناية شرح الهداية، ج١١، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، 
١٤٢٠-٢٠٠٠، ص5١.
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مالیكییـــەكان دەڵێن: )اأما ال�رشورة فه��ي خ�ف ال���ت()10(. واتا ناچاریی– ئەو 
ناچارییەی حەرام حەاڵڵ دەكات- بریتییە لە ترسی مردن. دەشڵێن: )ال�رشورة 

هي اخل�ف على النف�ض من الهالك علما اأو ظنا()11(. واتا: ناچاری بریتییە لە دڵنیابوون، 
یان دروستبوونی گومان لەسەر مەترسی تیاچوونی گیان.

ن ل يَاأُْكل،  ن يغلب على َظنهّ��ه الَْهاَلك اإِ ُوَرة فنعني بَها اأَ شـــافیعییەكان دەڵێن: )اأما ال�رشَّ
ََكَذِلَك اإِن َخاَف َمر�شا يَخاف ِمْنُه اْلَْ�ت()١٢(. واتا: مەبەســـتمان لە ناچاری ئەوەیە كە 
گومانێكی زۆری الدروســـت بێت، ئەگەر حەرامەكە نەخوات تیابچێت و بمرێت، 

یان ترســـی تووشـــبوونی بەنەخۆشـــییەك هەبێت كە ترســـی مردنی هەبێت. 

دەشـــڵێن: )الضرورة بلوغه حدا إن لم يتنـــاول الممنوع هلك أو قارب()١٣(. واتا: 

ناچاری گەیشـــتنە بەئاستێك، ئەگەر حەرامەكە نەخوات تیابچێت، یان نزیكی 

تیاچوون بێتەوە.

حەنبەلییـــەكان دەڵێـــن: )الضـــرورة المبيحة هي التي يخـــاف التلف بها إن 

تـــرك األكل()١٤(. واتا: ئەو ناچاریەی كە خواردنی حەرام حەاڵڵ دەكات، ئەوەیە 

كەســـەكە ترســـی تیاچوونـــی هەبێت، ئەگـــەر حەرامەكە نەخوات. دەشـــڵێن: 

)فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب )الهالك( كالمضطر 

لـــأكل، واللبـــس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمـــات، أو تلف منه عضو، هذا 

١٠- القرافي )محمد بن أحمد بن محمد(، القوانين الفقهية، ص١١٦.
١١- الدســـوقي )محمد بن أحمد بن عرفة(، حاشـــية الدســـوقي على الشـــرح الكبير، ج٢، دار الفكر، 

بيروت، ص١١5.
١٢- الغزالي )محمد بن محمد الغزالي(، الوســـيط في المذهب، ج٧، ط١، دار الســـالم، القاهرة، ١٤١٧، 

ص١٦8، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر
١٣ - الســـبكي )عبـــد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي(، األشـــباه والنظائـــر، ج١، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط١99١،١٤١١، ص5٢.
١٤- إبن قدامة، المغني، ج9،ص٤١5، مصدر سابق. 
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يبيح تناول المحرم()١5(. واتا: ناچاری ئەوەیە بگاتە ئاســـتێك ئەگەر حەرامەكە 

نـــەكات تیـــا دەچێت، یان نزیكی تیاچوون ببێتەوە، وەك ئەوەی كەســـێك زۆر 

پێویســـتی بەخواردن، یان بەپۆشـــاك بێت، بەشێوەیەك ئەگەر بەبرسێتی، یان 

بەڕووتـــی بمێنێتەوە بمرێت، یان ئەندامێكی جەســـتەی لەدەســـت بدات، لەم 

حاڵەتانەدا ڕێگە بە خواردنی حەرام دەدرێت.

كەواتـــە و بەپێی بۆچوونی زانایانی هەر چـــوار مەزهەبەكە، كاتێك مرۆڤ 

پێـــی دەگوترێت ناچار و بۆی هەیە حەارمـــەكان بەكاربهێنێت، كە ژیانی، یان 

ئەندامێكی هەســـتیاری جەســـتەی لەمەترســـیدا بێت و ئەگەری لەدەســـتدانی 

لێبكرێت، نەك هەركەسە و بۆخۆی و بە كەیفی خۆی، بڕیاری ناچاری بۆ خۆی 

بدات، حەرامی خوا بۆ خۆی حەاڵڵ كات.

٧- مەرجەكانی حاڵەتی ناچاری: 

كاركـــردن بـــە بنەمای )ناچاری حەرام حەاڵڵ دەكات( هەروا ڕەها و ئاســـان 

نییـــە، بەڵكـــو پێویســـتی بەهاتنەدی كۆمەڵێـــك مەرجی شـــەرعی هەیە، بێ 

دەســـتەبەر بوونی ئەو مەرجانە كاری پێ ناكرێت، ئێســـتا قســـە لەســـەر ئەو 

مەرجانە دەكەین، پاشـــان بەراووردیان دەكەین بە حاڵەتی ئەو كەســـانەی كە 

پێشـــینەی خانووبەرەیان  وەرگرتوە بەســـوو)١٦(، بەبیانووی سوود وەرگرتن لەو 

بنەما شەرعییە، بزانین تاچەند پاساوەكەیان شەرعی و دروستە )١٧(.

١5- الزركشي )بدر الدين محمد بن عبد الله(، المنثور في القواعد الفقهية، ج٢، ط٢، زارة األوقاف 
الكويتية، ١985،١٤٠5، ص٣١9. 

١٦- لە خاڵی پێشووتردا قسەی زانایانمان لەم بارەیەوە باس كرد، بۆیە دووبارەی ناكەینەوە.
١٧- لەبەرئەوە بەراووردی بەو كەســـانە دەكەین كە پێشینەی خانوویان  وەرگرتوە، چونكە خانوو 
لەهەموو ئەو حاڵەتانەی تری  وەكو قەرزی كشـــتوكاڵی، یان پیشەســـازی لەپێشترە و ئەگەر قەرزی 
پێشـــینەی خانوبەرە دروســـت نەبێت، ئەوە قەرزی حاڵەتەكانی تر بەدڵنیاییەوە دروســـت نییە، 
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گرنگترینی ئەو مەرجانەی كە زانایان بۆ كارپێكردنی ئەو بنەما شەرعییە 

باسی دەكەن ئەمانەن:

١- دەبێـــت ناچارییەكە مەترســـی بۆ ســـەر ژیانی خۆی، یـــان ئەندامێكی 

جەســـتەی دروست بكات. باشە ئەگەر گریمان بوونی خانوو حاڵەتی ناچارییە، 

ئایا ئەو كەســـانەی پێشـــینەی خانووبەرەیان بەســـوو  وەرگرت، بەو شـــێوەیە 

ژیانی خۆیان، یان ماڵ و منداڵیان لەمەرتســـیدا بوو؟! كە ئەگەر ئەو پارەیەیان  

وەرنەگرتایە بمردنایە، یان تووشی كەمئەندامی ببونایە؟!!

ئەمە لە كاتێكدا كە دابینكردنی شـــوێنی نیشـــتەجێبوون هەر لە بنەڕەتدا 

ناچێتە ژێر ئەم خانەیەوە، چونكە زانایان بوونی خانوو بەحاڵەتی پێویســـتی 

)حاجة( دادەنێن، نەك ناچاری )ضرورة(. كۆمكاری فیقهی ئیســـالمی لە خولی 

شەشـــەمیدا دەربارەی خانوو دەڵێت: )أوال: إن المســـكن من الحاجات األساســـية 

لإلنســـان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشـــروعة بمال حالل، وإن الطريقة التي 

تســـلكها البنـــوك العقارية واإلســـكانية  ونحوهـــا، من اإلقراض بفائـــدة قلت أو 

مة شـــرعاً لما فيها من التعامل بالربا()١8(. واتا: خانوو و  كثرت، هي طريقة محرهّ

شـــوێنی نیشتەجێبوون لە پێویستیە ســـەرەكییەكانی ژیانی مرۆڤن، پێویستە 

بەڕێگەی شەرعی و بە پارەی حەاڵڵ، دابین بكرێن، ئەو ڕێگەیەی كە بانكەكانی 

خانووبەرە و نیشـــتەجێبوون و هاوشـــێوەکانیان دەیگرنە بەر، بە پێدانی قەرز 
پێویست ناكات قسەی لەسەر بكرێت.

١8- لـــە بڕیارەكەدا هاتووە: إن مجلس مجمع الفقه اإلســـالمي المنعقد في دورة مؤتمره الســـادس 
بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٧- ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ الموافق ١٤ – ٢٠ آذار )مارس( ١99٠م، 
بعـــد اطالعه على البحوث الـــواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المســـاكن 
 وشرائها، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أوال: )إن المسكن من الحاجات األساسية 
لإلنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حالل، وإن الطريقة التي تسلكها البنـوك العقارية 
واإلســـكانية  ونحوهـــا، من اإلقـــراض بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة محرمة شـــرعا لما فيها من 

التعامل بالربا(. مجلة المجمع، ع5، ج٤، ص٢٧٧٣، ع٦، ج١، ص8١. رقم القرار 5٠)١/ ٦(
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بەسوو كەم بێت، یان زۆر، ڕێگەیەكی حەرامە و دروست نییە؛ چونكە مامەڵەی 

بەسوو تێدایە.

٢- دەبێت هیچ ڕێگە چارەیەكی حەاڵڵ بۆ چارەسەری كێشەكە نەمێنێتەوە، 

ئەوجـــا پەنـــا ببرێتە بەر حـــەرام  وەرگرتن لە حاڵەتی ناچاریـــدا: بۆ نموونە 

كاتێك ئافرەتێك نەخۆش دەكەوێت و پێویستی بەچارەسەر دەبێت، -بەتایبەتی 

بـــۆ ئەو نەخۆشـــییانەی كە تایبەتمەنـــدی ژنانەیان هەیە- هەتا پزیشـــكێكی 

ئافرەتی پسپۆڕ لە بواری نەخۆشییەكەیدا هەبێت، نابێت بڕواتە الی پزیشكی 

پیاو، چونكە حاڵەتی ناچارییەكە بە پزیشكێكی ئافرەت الدەچێت.

لێرەشدا  وەكو پێشتریش گوتمان ئەگەر گریمان خانوو  و شوێنی نیشتەجێبون، 

یەكێكە لە پێویستییە هەرە گرنگەكان بۆ ژیانی مرۆڤ )ضرورة(، هەتا مرۆڤ 

پـــارەی زەكات، یـــان هەر خێرێكی تـــر، یان قەرزی بەبێ ســـوو، یان تەنانەت 

بەســـواڵ، یان خانووی بەكرێ دەســـتبكەوێت، ناتوانێت پارە بەسوو  وەربگرێت 

بۆ دروســـتكردنی خانوو، چونكە حاڵەتی ناچارییەكە بە وانەی باســـمان كرد 

الدەچێت و چارەسەر دەبێت. تەنانەت ئیمامی ئەحمەد دەڵێت: )ال تحل الميتة 

لمن قدر على دفع ضرورته بالمسألة()19(. واتا: گۆشتی مردارەوەبوو بۆ كەسێك 

حەاڵڵ نییە كە بتوانێت پارەی بە سواڵ دەستبكەوێت و خواردنی پێ بكڕێت.

كەواتە پرسیارێكی تر لێرەدا ئەوەیە، ئەو كەسانەی پارەیان بەسوو  وەرگرت، 

ماڵ و منداڵەكانیان لەســـەر جادە و لەبەر باران و هەتاو بوون، هەموو ڕێگەكانی 

داواكردنـــی قەرز، خێر، سواڵیشـــیان تاقی كردەوە، هیچ خانوویشـــیان بەكرێ 

دەســـتنەدەكەوت، تـــا لەوناچارییە ڕزگاریان بێت، ئەوجا ئەو پارەیان بەســـوو  

وەرگرت؟!

١9- إبن قدامة )عبد الرحمن بن محمد بن أحمد(، الشرح الكبير على متن المقنع، ج١١، دار الكتاب 
العربي، بيروت، ص98.
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٣- دەبێت كەسی ناچار بەقەدەر پڕ كردنەوە و الچوونی حاڵەتی ناچارییەكەی 

حەرامەكـــە بەكار بهێنێت، نەك هەتا تاقەتی لێی دەچێت، چونكە بنەمایەكی 

شـــەرعی ترمان هەیە كە تەواوكـــەری بنەمای یەكەمـــە )20(، دەڵێت )الضرورات 

تقدر بقدرها(. واتا: حاڵەتی ناچاری بەقەدەر الچوونی ناچارییەكە دەبێت. بۆ 

نموونە كاتێك نەخۆشـــێكی ئافرەت دەچێتە بەردەم پزیشكێكی پیاو، پێویستی 

بەچارەســـەری كتوپڕ هەیە، لەو كاتەشدا هیچ پزیشكی ئافرەت دەستناكەوێت، 

دەبێت پزیشـــكە پیاوەكـــە ئەوەندەی جەســـتەی نەخۆشـــەكە ببینێت كە بۆ 

چارەســـەرییەكەی پێویســـتە، خۆ نابێت ڕووتی كاتـــەوە و بڵێ )ناچاری حەرام 

حەاڵڵ دەكات(، ئەمە لە هیچ شوێنێكی شەرعدا جێی نابێتەوە.

ئێســـتا پرسیارەكە ئەوەیە، ئەوانەی پارەی سوویان  وەرگرتوە بۆ كردنەوەی 

خانوو، ئایا تێچووی خانووەكانییان بەقەدەر الچوونی حاڵەتی ناچارییەكەیان 

بـــوو؟! بـــۆ نموونـــە: ئەگەر ئەمجـــارەش گریمـــان خانوو لەهەرە پێویســـتیە 

گرنگەكانی ژیانی مرۆڤە، كەسەكە هەموو ڕێگەكانی تری حەاڵڵی تاقی كردەوە 

بۆ كردنەوەی خانوو، بەاڵم بێسوود بوو، ژیانی خۆی و ماڵ و منداڵی لەمەترسیدا 

بـــوو، ئایـــا ناچاری خانـــوو بە )١٠٠( مەتـــر زەوی گڵ و دوو ژوور ال ناچێت با 

لەدەرەوەی شاریش بێت؟!.

چونكـــە بەداخەوە زۆربـــەی ئەوانەی ئـــەو پارەیەیان بەســـوو  وەرگرتوە، 

خانوەكانیان دووقات و كاشـــی، ســـیرامیك، ســـەقفی جبســـن بۆرد، پەنجەرەی 

پالستیك، چەندین مواسەفاتی تری تێدایە.

 ئێستا من دەپرسم ئایا دروستە پارەی سوو بۆ ئەو شتانە  وەربگیرێت، یان 

خەرج بكرێت؟!  ئایا ئەوانە دەچنە خانەی ناچارییەوە؟! 

٢٠- بنەمای: )الضرورات تبيح المحظورات( ناچاری حەرام حەاڵڵ دەكات.

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا

110



٤- دەبێت حاڵەتی ناچارییەكە بەشـــێوەیەك بێت پێویســـتی بەچارەسەری 

كتوپڕو بەپەلە بێت، بۆ نموونە كەســـێك برســـییەتی، بەاڵم برســـێتییەكەی 

وانییە كە مەترسی لەسەر ژیانی دروست بكات، ئایا بۆی هەیە حەرام بخوات؟! 

بەدڵنیاییـــەوە نەخێـــر؛ چونكە لەوانەیە پاش كەمێكی تـــر خواردنی حەاڵڵی 

دەستبكەوێت.

زەركەشـــی لەو بارەیەوە دەفەرمووێت: )َواحْلَاَجُة َكاْلَاِئِع الَِّذي لَْ� َلْ يَِجْد َما يَاأُْكل َلْ 

ُوَرِة،  َم، َوالَْفْرُق بنَْيَ احْلَاَجةِ و َال�رشَّ يَْهَل��ْك، َغْيَ اأَنَُّه يَُك�ُن يِف َجْهدٍ و ََم�َشقَّةٍ و ََهَذا َل يُِبيُح اْلَُح��رَّ
ْدنَى ِمْنَها  َوَل يَتَاأَتَّى  ُوَرِة، َوَمْرتَبَتَُه��ا اأَ ٍة َفِهَي ُدوَن ال�رشَّ ْن َكانَْت َحالََة َجْه��دٍ  َوَم�َشقَّ اأَنَّ احْلَاَج��ةَ  َواإِ
ِبَفْقِدَها الَْهاَلُك()21(. واتا: حاڵەتی پێویســـتی وەك برسییەك كە ئەگەر شتێكیشی 
دەستنەكەوێت بیخوات نەمرێت، بەاڵم ناڕەحەت و ماندوو دەبێت، ئەم حاڵەتە 

حەرام حەاڵڵ ناكات، جیاوازیش لەنێوان حاڵەتی ناچاری و پێویستیدا ئەوەیە، 

كـــە هەرچەندە پێویســـتی ناڕەحەتی و ماندوێتی دروســـت دەكات بەاڵم ناگاتە 

ئاســـتی ناچاری، پلەكـــەی لەخوار ناچاریەوەیە و ئەگەریش بەردەســـت نەبێت 

كەسەكە تیاناچێت.

ئێستا پرسیارەكە ئەوەیە ئایا ئەوانەی ئەو قەرزەی حكومەتیان  وەرگرت بۆ 

كردنەوەی خانوو، تەواو بێ هیوا بوون لە ڕێگە چارەی حەاڵڵ، هەر دەشـــبوو 

بەو زووانە خانوو بكەنەوە؟! ئەگەر نەیانكردایەتەوە تیا دەچوون؟ من لێرەدا  

وەاڵمەكەی بۆ خۆیان جێدەهێڵم.

5- دەبێت حاڵەتی ناچارییەكە ڕاســـتەقینە بێت و تەنها گومان نەبێت، واتا 

نابێت كەســـەكە خۆی حاڵەتی مەترســـییەكە بۆ خۆی دروست بكات، لە خۆی 

گەورە بكات.

٢١- الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، ج٢، ص٣١9، مصدر سابق.
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بۆ نمونە: كاتێك لە ڕێی ســـۆنارەوە گومانی ئەوە دروســـت دەبێت، كە ئەو 

منداڵەی لە ناو سكی دایكیایەتی، لەوانەیە كەمئەندام بێت، ئایا بە بوونی ئەم 

گومانـــە الوازە ڕێگە دەدرێت ئەو منداڵە لەبـــار ببرێت، بەدڵنیاییەوە نەخێر. 

هەتاوەكـــو تـــەواو دڵنیا نەبین كە ئەم منداڵە نەخۆشـــییەكی  وەهای هەیە كە 

بەهیچ شـــێوەیەك ناتوانێت لەدەرەوەی ســـكی دایكی بـــژی، ناتوانرێت فەتوای 

لەباربردنی بدرێت. چونكە ئەو زانیاریانەی كە سۆنەر دەیدات زۆر كات جێی 

گومانە و ڕاست نییە.

ئێســـتا پرســـیارێكی تر ئەوەیە، ئایا لە واقیعدا نەبوونی خانوو مەترســـی 

ڕاســـتەقینە دروســـت دەكات بۆ ســـەر ژیانی خەڵك؟! یان خەڵكانێك ئەمەیان 

لەخۆیان كردۆتە حاڵەتی ناچاریی پێویستی؟!

ئەمانە كۆمەڵێك پرسیارن دەبێت ئەو كەسانەی ئەو سووەیان  وەرگرتوە لە 

ئێستاوە  وەاڵمەكانی بۆ قیامەت و بەردەم دادگاكەی پەروەردگار ئامادە كەن.

بۆیـــە من دووبارەی دەكەمەوە ئەركی هەمووالیەكە لە هەوڵی ئەوەدا بین، 

قەناعـــەت بە حكومەت بكەین ئەو مەرجی دانانی ســـووە لە كاتی دواكەوتنی 

دانـــەوەی قەرزەكـــەدا ال ببات، پەنـــا بباتە بەر ئەو ڕێگە چارە شـــەرعییانەی 

كە باســـمان كرد، خۆ ئەگەر ئەمەی نەكرد، ئەوە باشـــتر وایە، ئەو خەڵكانەی 

ئەو پارەیەیان  وەرگرتوە، هەرچەندە ســـەرەتا تووشـــی حەرام بوون، بەاڵم با 

ئێســـتا هـــەوڵ بدەن هەموو پارەكە بۆ حكومەت بگێڕنـــەوە تا دێوەزمەی ئەو 

حەرامییە كە سەرەتا تووشی هاتوون، تاسەر بەردەوام نەبێت، بشگەڕێنەوە بۆ 

الی خوای گەورە، خوای گەورە زاتێكی میهرەبان و لێخۆشبووە، هەمیشە تەوبە و 

گەڕانەوەی بەندەكانی  وەردەگرێت.
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8- جیاوازییەكانی نێوان حاڵەتی ناچاریی )�رشورة( و پێويستی )حاجة(:

 پاش ئەوەی مەرجەكانی حاڵەتی ناچاریمان باســـكرد، ئێستا باس لە خاڵە 
جیاوازەكانـــی نێـــوان حاڵەتی پێویســـتی و حاڵەتی ناچاریـــی دەكەین، چونكە 

بەداخـــەوە زۆرێك لـــەو بەڕێزانەی فەتوای حەاڵڵی ئـــەم حاڵەتەیان داوە، یان 

بۆخۆیان حەاڵڵ كردوە، وەك پێویســـت جیاكاریان لە نێوان ئەم دوو حاڵەتەدا 

نەكردووە. بۆیە من بە پێویســـتی دەزانم لێـــرەدا خاڵە جیاوازەكانی نێوانیان 

ڕوون بكەینەوە كە گرنگترینیان ئەمانەن:

أ- لە حاڵەتی ناچاریدا مرۆڤ ژیانی، یان ئەندامێكی جەســـتەی دەكەوێتە 

ژێر مەترســـی لەدەستدانەوە، بەاڵم پێویســـتی تەنها بۆ بارسووكی و ئاسانكاری 

كردنە، ئەگەریش نەكرێت هیچ مەترسی نییە، ئیمامی شافیعی دەڵێت: )ولي�ض 

م اإلهّ يف ال���رشورات()22(. واتا: هیچ كاتێك بۆ حاڵەتی پێویســـتی  يح��ل باحلاجة حم��رهّ
حەرام حەاڵڵ نابێت، مەگەر بگاتە ئاستی ناچاری.

ب - لـــە حاڵەتی ناچاریدا مرۆڤ جگە لـــە كردنی حەارم هیچ ڕێگەی تری 

لەبەردەمـــدا نامێنێتـــەوە، بەاڵم لە حاڵەتی پێویســـتیدا مـــرۆڤ ڕێگەی تری 

لەبەردەمدایە و ناچار نییە حەرامەكە بكات.

ت - حاڵەتـــی ناچـــاری ئەو حەرامانە حەاڵڵ دەكات، كـــە بۆ خودی خۆیان 

حەرامن )الحرم لذاته()23(، بەاڵم حاڵەتی پێویســـتی تەنها ئەو حەرامانە حەاڵڵ 
دەكات، كە حەرامەكە لە دەرەوەی شتەكە خۆیەتی )الحرم لغيه()24(.  وەكو بنەما 

٢٢- الشافعي )محمد بن إدريس(، األم، ج٣، دار المعرفة، بيروت، ١99٠،١٤١٠،ص٢8.
٢٣- بەو حەرامانە دەگوترێت كەشـــتەكە خۆی لەخۆیدا حەرامە، وەكو: زینا، عارەق، ســـوو، دزی، 

كوشتن.
٢٤- بەو حەرامانە دەگوترێت كە شـــتەكە خۆی لەخۆیدا حەرام نییە، بەڵكو بەهۆی ســـیفەتێكی 
دەرەكییەوە حەرام كراوە  وەكو: نوێژكردن لەزەوییەكی داگیر كروادا، یان كڕین و فرۆشتن لە كاتی 
نوێژی هەینیدا، چونكە نوێژكردن، كڕین و فرۆشـــتن، بۆ خۆیان كێشـــەیەكیان نییە، چونكە نوێژ 
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شـــەرعییەكە دەڵێت: )الحَرم لذات��ه ل يباح اإل لل�رشورة، والحَرم لغ��يه يباح للحاجة(. 

واتا: ئەو شـــتانەی بۆ خۆیان حەرامن تەنها بۆ حاڵەتی ناچاری حەاڵڵ دەبن، 

بەاڵم ئەو شـــتانەی بەهۆی شـــتێكی دەرەكییەوە حەرامن بۆ حاڵەتی پێویستی 

حەاڵڵ دەبن.

بۆیە كەســـێك پێی وابێت سوو بۆ حاڵەتی پێویستی حەاڵڵ دەبێت، دەبێت 

بڵێت ســـوو لە جۆری )محرم لغیره(یە و لە بنەڕەتـــدا حەاڵڵە، بەاڵم بەبوونی 

هۆكاری دەرەكی حەرام دەبێت، كە هەركەس ئەلف و بێی شەرع بزانێت قسەی 

وا ناكات.

ث- ناچـــاری حەرام حەاڵڵ دەكات، جا ناچارییەكەی لەســـەر ئاســـتی تاك 

بێت، یان كۆمەڵ جیاوازی نییە، بەاڵم پێویســـتی حەرام حەاڵڵ ناكات، مەگەر 

پێویستیەكە گشتی و لەسەر ئاستی كۆمەڵ بێت.

ج- حاڵەتی ناچاری كاتییە، بەاڵم حاڵەتی پێویستی بەردەوامی هەیە.

ح- حاڵەتی ناچاری كەســـەكە خۆی هەســـتی پێ دەكات و بڕیاری لەســـەر 

دەدات، بەاڵم پێویستی دەبێت زانایان هەڵسەنگاندنی بۆ بكەن و بڕیاری لەسەر 

بدەن )25(.

ئێســـتا و بە بەراوردكردنـــی ئەو خااڵنە لەگەڵ یەكتر، شـــتێكمان بۆ ڕوون 

بووەوە، كە ئایا ئەو قەرز و پێشـــینانەی خەڵكی بەســـوو  وەریان گرتوون، یان 

دەگرن بە هۆی ناچارییەوە بووە، یان پێویستی.

واجبە، كڕین و فرۆشـــتنیش ڕێگە پێدراوە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی نوێژەكە لەزەوییەكی داگیركراودا 
كـــراوە، كڕین و فرۆشـــتنەكەش لە كاتی نوێژی هەینیدا بووە، ئـــەوە هەردوو كارەكە حەرام دەبن، 

بەاڵم چونكە حەرام بوونەكە بەهۆكارێكی دەرەكییەوە بووە پێی دەگوترێت )محرم لغیره(.
٢5- عبد الله بن بيه )عضو المجلس األوروربي لإلفتاء والبحوث(، في بحث له بعنوان: الفرق بين 

الضرورة والحاجة تطبيقا على بعض أحوال األقليات المسلمة، ص١٢١-١5٦،
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مامەڵە بانكییەكان:
ئەو بوارانەی كە بانك بەشێوەیەكی سەرەكی كاریان تێدا دەكات، دەبن بەدوو بەشەوە:

یەكەم: مامەڵە بانكییەكان:

ئەوانیش بریتین لەو خزمەتگوزارییانەی بانك پێشكەشی هاواڵتیانی دەكات، 

لەبەرامبـــەر پارەیەكی دیاریكـــراودا، كە گرنگترینیان ئەمانـــەن: بارمتەنامە 

)خطاب الضمان(، ئەژماری پاشەكەوت )حساب التوفیر، جاری مدین(، ئەژماری 

ڕەوان )الحساب الجاری(.

دووەم: مامەڵـــەی گۆڕینەی پارە )الصرف(: ئەمیش، یان دەســـت بەدەســـت 

دەكرێت، یان لە ڕێگەی دەفتەری چەكەوە دەگوازرێتەوە بۆ شوێنەكانی تر)1(.

ئەوەی گرنگە بەالی ئێمەوە لە كۆی ئەو كارو چاالكییانەی بانك، ئەوانەن 

كە پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بەباسەكەی ئێمەوە هەیە كە ئەمانەن:

١- بارمتەنامە )خطاب الضمان(.

٢- بنەماكانی بارمتەنامە )خطاب الضمان(.

٣- جۆرەكانی بارمتەنامە )خطاب الضمان( لەڕووی كاتەوە.

٤- جۆرەكانی بارمتەنامە لە ڕووی بوونی هەبوو )رصید(ەوە.

5- حوكمی بارمتەنامە )خطاب الضمان( و مەرجەكانی.

٦- ئەژماری پاشەكەوت )حساب التوفیر، جاری مدین(.

٧- ئەژماری ڕەوان )الحساب الجاري(.

١- ئەم بابەتە دواتر و لە كاتی قسەكردن لەسەر سووی كڕین و فرۆشتن قسەی لەسەر دەكەین.

بەشی حەوتەم)1(
١- لـــە ڕۆژی ١٧/ ٢٠١5/١ تۆمـــار كرا، هەرچەند دەبـــوو ٢٠١5/١/١٠ تۆمار بكرایە، 

بەاڵم لەبەر بەفر بارین و نالەباری كەش و هەوا هەفتەیەك دواخرا.
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١- بارمتەنامە )خطاب الضمان(:

 ئەمـــە یەكێكە لەو شـــتانەی كە زۆربەی كۆمپانیاكانی ئەمـــڕۆ كاری پێدەكەن، 

حكومەت بۆ  وەرگرتنی تەندەر، یان بۆ هەر پڕۆژەیەكی ئاشكراو نهێنی داوای دەكات.
بیرۆكـــەی بارمتەنامـــە بەشـــێوەیەكی ســـادە، بریتیـــە لـــەوەی كاتێـــك 
 وەبەرهێنەرێك دەیەوێت تەندەر پێشـــكەش بە حكومەت بكات، بە مەبەســـتی  
وەرگرتنـــی پڕۆژەیەك، یان هەر كارێكـــی تر، حكومەت داوا لە دامەزراوەیەكی 
دارایـــی باوەڕپێكراو دەكات كە لەڕووی داراییەوە پشـــتگیری ئەو كەســـە، یان 
كۆمپانیاكـــەی بكات )2(، بە بڕی پارەی دیاریكراو، بەم پشـــتگیرییە دەگوترێت 
بارمتەنامـــە و هەركات ئەو كەســـە، یان كۆمپانیاكـــەی ئەركەكانی خۆی  وەكو 
پێویست جێبەجێ نەكرد، حكومەت لێپێچینەوە لەگەڵ بانكەكە دەكات، هەموو 

زیانەكانی پڕۆژەكە و ئەركە داراییەكانی دەخاتە ئەستۆی ئەو. 

٢- بنەماكانی بارمتەنامە )خطاب الضمان(:

بارمتەنامە چوار بنەمای سەرەكی هەیە:

أ - بارمتـــەكار )الضامـــن(: ئەو بانكە، یان دامـــەزراوە داراییەیە، كە 

بەڵێـــن دەدات بـــە حكومەت بەپێدانی بڕێك پـــارەی دیاریكراو، لەبری 

بەڵێندەرەكە )المقاول( لـــە ماوەیەكی دیاریكراودا، ئەگەر بەڵێندەرەكە 

كار و ئەركە یاساییەكانی خۆی جێبەجێ نەكرد.

ب - بارمتەكـــراو )المضمـــون عنه(: ئەو بەڵێندەرەیـــە كە بانك لەبری ئەو 

بەڵێـــن دەدات، بەپێدانی بڕێك پـــارەی دیاریكراو، لە كاتی جێبەجێ نەكردنی 

ئەركەكانی لە ڕووی یاساییەوە.

٢- چونكـــە حكومەت زۆر متمانەی بە تاك، یان كۆمپانیاكانی  وەبەرهێنان نییە، بۆیە داوا دەكات 
دامەزراوەیەكی دارایی پشتگیریان بكات. 
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ت - بارمتـــە بۆكراو )المضمون لـــه(: حكومەت، یان ئەو الیەنەیە كە داوای 

بارمتەنامەكە، لە بەڵێندەرەكە دەكات.

ث - نرخـــی بارمتەكـــە )قيمـــة الضمـــان(: ئـــەو بـــڕە پارەیەیـــە كـــە لە 

بارمتەنامەكەدا نووسراوە و دەبێت بانك بیداتە حكومەت، ئەگەر بەڵێندەرەكە 

ئەركە یاساییەكانی خۆی جێبەجێ نەكرد.

جۆرەكانی بارمتەنامە )خطاب الضمان( لەڕووی كاتەوە:  -٣

بارمتەنامە لە ڕووی كاتەوە دوو جۆری هەیە: 

أ - بارمتەنامـــەی ســـەرەتایی: ئەم جۆرە بارمتەنامەیە بـــۆ ئەو كاتەیە كە 

ســـەرەتا كۆمپانیاكان تەندەرەكان پڕ دەكەنەوە و پێشكەشی حكومەتی دەكەن، 

بەبڕی تێچووی لە )١%( پڕۆژەكەیە، ماوەكەشـــی كەمە، چونكە تا ئەو كاتەیە 

كـــە ئەنجامـــی پڕۆژەكە یەكال دەبێتەوە، كە بۆ چ كەســـێك، یان كۆمپانیایەك 

دەردەچێت.

ب - بارمتەنامـــەی كۆتایـــی: ئەم جۆرەیان بۆ ئـــەو كاتەیە كە پڕۆژەكە بۆ 

كۆمپانیایـــەك دەردەچێت حكومـــەت داوای بارمتەنامەی لـــێ دەكات، تا كاتی 

كۆتایـــی هێنانـــی پڕۆژەكە و تەواوكردنـــی، ئەم جـــۆرە بارمتەنامەیە بە بڕی 

تێچووی لە )5%( پڕۆژەكە دەبێت، یان زیاتر.

٤- جۆرەكانی بارمتەنامە لەڕووی بوونی هەبوو )رصید(ەوە:

بارمتەنامە لەڕووی بوونی هەبوو )رصید(ە و ە سێ جۆری هەیە:

١- بارمتەنامەیـــەك بە هەبوو )رصید(ی تەواو: )خطاب بغطا ء كامل(: لەم 

جۆرە بارمتەنامەیەدا كەسی بەڵێندەر، تەواوی ئەو بڕە پارەیەی لە بانك هەیە 
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كە لە بارمتەنامەكەدا تۆمار كراوە، یان بە ئەندازەی ئەو بڕە پارەیە موڵكێك 

دەخەوێنێت، لەبەرژەوەندی بانك.

٢- بارمتەنامەیەك بە بەشێك لە هەبوو )رصید(ی داواكراو: )خطاب بغطا ء 

جزئی(: لەم جۆرە بارمتەنامەیەدا، كەســـی بەڵێندەر بەشێك لەو بڕە پارەیەی 

الی بانك هەیە، كەبانك بارمتەنامەكەی پێ دەنووسێت.

٣- بارمتەنامەیـــەك بەبـــێ هەبـــوو )رصیـــد( )خطاب بدون غطـــا ء(: لەم 

جۆرەیاندا كەســـی بەڵێندەر هیچ پارەیەكـــی الی بانك نییە، هیچ موڵكێكیش 

لەبەرژەوەندی بانك ناخەوێنێت.

5- حوكمی بارمتەنامە )خطاب الضمان( و مەرجەكانی:

بۆ دۆزینەوەی حوكمی شـــەرعی بۆ هەر بابەتێك ســـەرەتا پێویســـتە لێی 

تێبگەین و وردەكارییەكانی پێكهاتە، ناوەڕۆك، شـــوێنەوارەكانی بزانین، ئەوجا 

دەتوانین قســـەی لەســـەر بكەین، بڕیاری لەســـەر بدەین؛ چونكە  وەكو زانایان 

دەفەرموون )الحكم علی الشـــئ جز ء من تصوره(. واتا: بڕیاردان لەســـەر هەر 

شتێك بەشێكە لەبۆچوون دەربارەی ئەو شتە، شێوازی لێتێگەیشتنی.

بۆیە ئێمە بەر لەوەی بڕیار لەســـەر حوكمی بارمتەنامە بدەین، پێویســـتە 

بزانیـــن ئـــەم جۆرە مامەڵەیە، لەگەڵ كام جۆر لە مامەڵە شـــەرعییەكان یەك 

دەكاتەوە.

ئایـــا ئەم جـــۆرە مامەڵەیە كاتی خۆی هەبووە؟ زانایان قســـەیان دەربارەی 

كـــردووە. ئەگـــەر هەبووە كام جـــۆرە مامەڵەیەیە؟ ئایا ئەمـــە كەفالەیە؟ یان 

قەرزە؟ یان بارمتەیە )رهن(؟ یان بریكارییە )وكالة(؟ یان چ شتێكی دیکەیە؟ 

خۆ ئەگەر یەكێك بێت لەمانە، ئەو كات پێی دەگوترێت: گرێبەستە ناوبراوەكان 
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)العقود المسماة(و حوكمەكەی دیارە. 

خۆ ئەگەر بارمتەنامە بەو شـــێوازەی ئەمڕۆ لەشەرعدا ناونەبراوە، شتێكی 

تازەیەو كاتی خۆی نەبووە، ئەو كات پێی دەگوترێت گرێبەســـتە داهاتووەكان 

)العقود المســـتحدثة( و دەبێت زانایانی هاوچەرخ، لەژێر ڕۆشنایی بنەما و دەقە 

شەرعییەكانی تردا بڕیاری لەسەر بدەن.

هەرچەنـــدە زانایانـــی هاوچەرخ دەربـــارەی پۆلێنكردنی بارمتەنامـــە بۆچوونیان 

جیاوازە، بەاڵم دەكرێت كۆی بۆچوونەكانیان لەم چەند خاڵەی خوارەوەدا كۆ بكرێتەوە.

أ - بارمتەنامـــە خـــۆی لەخۆیدا كارێكی شـــەرعییە، جا چ لـــە یەكێك لەو 

مامەاڵنە بچێت كە كاتی خۆی زانایان قسەیان لەسەر كردووە، ڕێگەیان پێداوە، 

یان مامەڵەیەكی نوێ و هاوچەرخ بێت.

ب - لـــە هەمـــوو جـــۆرە بارمتەنامەكانـــدا ئـــەو الیەنـــەی بارمتەنامەكە 

دەردەكات بـــۆی هەیە خـــەرج و تێچووی بارمتەنامەكە هـــەر چەند و هەرچی 

بێت  وەربگرێتەوە، بەمەرجێك تێچووی خەرجییەكان لەڕاستیدا وابن، بەناوی 

خەرجییەوە پارەی زیاتر  وەرنەگرێت.

ت - ئەگـــەر بارمتەنامەكە هەبوو )رصید( تەواوی هەبوو، یان بەشـــێك لە 

هەبوو )رصید(ی هەبوو، جا ئەو هەبووە )رصید(ە پارە، یان موڵكێك، یان هەر 

شـــتێكی تر بێت، ئەوە ئەو الیەنەی بارمتەكە دەردەكات بۆی نییە، ئەو شـــتە 

لەبەرژەوەندی خۆی بەكاربهێنێت، سوودی لێ ببینێت، چونكە حوكمی ڕەهنی 

هەیە، تەنها بۆی هەیە تاكاتی لەكارخســـتنی بارمتەنامەكە دەســـتی بەسەردا 

بگرێت، بۆ زامنكردنی مافە داراییەكانی خۆی.

ئەگـــەر بارمتەنامەكـــە هەبوو )رصید(ی تـــەواو هەبوو: ئەو كات ئەو  ث - 

الیەنەی بارمتەنامەكە دەردەكات بۆی هەیە پارە، یان شـــتێكی تر لەبەرامبەر 
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پێدانـــی بارمتەناكەدا  وەربگرێت، چونكە لەو حاڵەتەدا كردنی بارمتەنامەكە و 

وەكو بریكاری )وكالة( ی لێدێت )3(، دروستیشە بانك پارە لەسەر ئەو بریكاریەی  

وەربگرێت، هیچ كێشەی نییە.

ج- ئەگــــەر بارمتەنامەكە بەشــــێك لە هەبوو )رصیــــد(ی داواكراوی هەبوو: 

ئەو كات  وەكو گرێبەستێكی تێكەڵی لێدێت لە نێوان كەفالەت و  وەكالەتدا، بانك 

دەتوانێــــت لە بەرامبەر ڕاپەڕاندنی ئەركەكانی ئەو بەشــــەی هەبوو )رصید(ی 

هەیە پارە و ەربگرێت، بەاڵم بۆ ئەو بەشەی كە هەبوو )رصید( ی نییە، ناتوانێت 

هیچ  وەربگرێت، جگە لەخەرجییەكانی مامەڵەی بارمتەنامەكە نەبێت.

ئەگەر بارمتەنامەكە بەبێ هیچ هەبوو )رصید(ێك بێت: لەم حاڵەتەدا  ح- 

بارمتەنامەكە دەقا و دەق و وەكو )كفالة( وایە، هەمان حوكمی ئەو  وەردەگرێت، 

 دروســـت نییـــە بانك لـــە بەرامبەر پێدانـــی بارمتەنامەكدا هیـــچ  وەربگرێت، 

جگە لەو خەرجیانەی كە بۆ پێدان و بەدواداچوونی بارمتەنامەكە پێویســـتە، 

چونكـــە )كفالة( و وەكو قەرز وایە و نابێت هیچ ســـوودێك بۆ كەســـی )كفیل( 

ڕابكێشـــێت، ئەگەر وابوو دەبێتە ســـوو، ئەوە جگە لەوەی كە كەفالەت یەكێكە 

لەو هەڵســـوكەوتانەی كە لە ڕووی شەرعەوە خۆبەخشانەیە و نابێت هیچی لە 

بەرامبەردا  وەربگیرێت. 

٣- هەرچەندە لە چەند ڕوویەكەوە بارمتەنامە لەگەڵ  وەكالەتدا جیاوازیان هەیە بۆ نموونە:
-لە  وەكالەتدا كەســـی )مـــوكل( خاوەن ماف بۆی هەیە ڕێگری بكات لـــە بریكارەكەی )وكیل( كە 
ئەركەكانـــی جێبەجـــێ بكات و لە بریكاری بخـــات )عزل(، بەاڵم لە حاڵەتی بارمتەنامەدا كەســـی 
بەڵێنـــدەر ناتوانێت ڕێگری لە بانك بكات ، یان لـــە بریكاری بخات، بەڵكو بانك ناچارە بە هەموو 

بڕگەكانی ناو بارمتەنامەكەوە پابەند بێت.
- لە وەكالەتدا كاتێك كەســـێك لەبری خۆی كەســـێك دادەنێت، كەسی یەكەم و بریكارەكەشی هەر 
بەرپرســـیارن لە جێبەجێكردنی ئەركە یاســـاییەكەیان، بەاڵم بە حاڵەتی بارمتەنامەدا تەنها بانك 

بەپرسیارە و كەسی خاوەن پڕۆژە لە بەرپرسیارێتییەكەی دێتە دەرەوە.

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا

120



إبـــن المنذر دەربـــارەی كەفالە دەڵێت: )اأْجَم��ع َمن نحفظ عنه ِم��ن اأهل العلم على 

اأنَّ احَلَمال��ة بُجْع��ل ياأخذه احلمي��ُل، ل حَتِلُّ  ول ت���ز()4(. واتا: هەموو ئەوانەی كە ئێمە 
زانســـتمان لێوەرگرتـــون و لێیانەوە فێربووین هاوڕان لەســـەر ئەوەی كەفالەت 

كـــردن لەبەرامبەر بڕە پارەیەكدا كە كەســـی )كفیل(  وەری بگرێت، دروســـت 

نییـــە و نابێت. إبن نجیمیش دەڵێـــت: )لَْكِفيَل ُمْقِر�ٌض يِف َحقِّ اْلَْطُل���ِب، َواإَِذا �رَشََط لَُه 

ُه َفُهَ� بَاِطٌل؛ ِلأَنَُّه ِربًا()5(. واتا: كەسی  يَاَدَة َعَلى َما اأَْقَر�شَ َماِن اْلِْثِل َفَقْد �رَشََط لَُه الزِّ اْلُْعَل َمَع �شَ
)كفیل( و وەكو كەســـی قەرزدەر وایە، بۆ ئەو كەســـەی قەرزەكەی الیە، ئەگەر 

مەرجی شتێكی زیادە دابنێت لە كاتێكدا ئەو كەفیلی بڕی قەرزەكەیە، ئەو كات 

وەك ئـــەوە وایە مەرجی ئەوەی دانابێت زیـــاد لە قەرزەکەی بداتەوە، ئەوەش 

دروست نییە؛ چونكە دەبێتە سوو)6(. 
٤- إبـــن المنذر )أبو بكر محمد بن إبراهيم(، اإلشـــراف على مذاهـــب العلماء، ج٦، ط١، مكتبة مكة 

الثقافية، رأس الخيمة، ٢٠٠٤،١٤٢5، ص٢٣٠، تحقيق: صغير أحمد األنصاري.
5- إبن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج٦، ص٢٤٢، مصدر سابق. 

٦- ئەمەش دەقی بڕیاری كۆمكاری فیقهی ئیســـالمییە لەســـەر حوكمی بارمتەنامە: قرار المجمع 
الفقهي اإلســـالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلســـالمي، المنعقد في جدة في١.- ٦ ربيع الثاني 
١٤,٦هــــ الموافـــق ٢٢-١٢/٢8/عام: ١٤٠٦هــــ-١985م حول خطاب الضمان و هذا نصـــه: أوال : إن خطاب 
الضمـــان بأنواعـــه االبتدائـــي واالنتهائي ال يخلو إما أن يكون بغطـــاء أو بدونه فإن كان بدون غطاء 
فهـــو ضـــم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حاال أو مآال  وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه 
اإلســـالمي باســـم( الضمان )أو( الكفالة وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعالقة بين طالب خطاب 
الضمـــان  ومصـــدره هـــي: )الوكالة( والوكالة تصح بأجـــر أو بدونه مع بقاء عالقـــة الكفالة لصالح 

المستفيد )المكفول له(.
ثانيا: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد لإلرفاق واإلحسان  وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض 
علـــى الكفالة ألنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشـــبه القـــرض الذي جر نفعا على المقرض  

وذلك ممنوع شرعا.  ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي: 
أوال: إن خطاب الضمان ال يجوز أخذ األجر عليه لقاء عملية الضمان )والتي يراعي فيها إعادة مبلغ 

الضمان  ومدته( سواء أكان بغطاء أم بدونه.
ثانيا : أما المصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة 
على أجر المثل  وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعي في تقدير المصاريف إلصدار 
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خۆئەگەر بەراوردی مەرجەكانـــی پێدانی بارمتەنامە بكەین لە بانكەكانی 

عێراق و هەرێمی كوردســـتان بەو مەرجانەی كە پێشـــتر باســـمان كرد، بۆمان 

دەردەكەوێت كە هەموو ئەو بارمتەنامانەی ئەمڕۆ بانكەكان دەیدەن حەرامن و 

دروست نییە  وەربگیرێن؛ لەبەرئەوەی بانك بەڕێژەی )٠١%( پارە لە بەرامبەر 

دەركردنـــی بارمتەنامەكـــەدا  وەردەگرێـــت، جگە لەوەش بڕی )١٣%( ســـوودی 

دواكەوتنی سااڵنە دەخاتە سەر بارمتەنامەكان. ئەم دوو مەرجەش پێچەوانەی 

ئەو مەرجانەیە كە پێشتر باسمان كردو دەبنە سوو.

٦- ئەژماری پاشەكەوت )حساب التوفیر، جاری مدین(:

مەبەست لە ئەژماری پاشەكەوت ئەوەیە كەسێك پارەكەی الی بانك دادەنێت 

بەمەبەستی قازانجكردن و سوو  وەرگرتن، بانكیش ئەم پارانە بەڕێژەیەكی سوو 

دەداتـــەوە خەڵكانـــی  وەبەرهێن، بۆ نموونە بانك بە لە )١١%(ی ســـوو دەیداتە 

خەڵكانـــی  وەبەرهێن.  دواتر بانك لە )٦%(ی ســـووەكە دەدات خاوەنی پارەكە و 

)5%(یشی بۆ خۆی هەڵدەگرێت.

ئەمـــە ئەگەر پارەكە پاشـــەكەوت بێت، خۆ ئەگەر دانـــراو )ودیعة()7( بێت، 

خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء.
  وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء، وذلك لأمور التالية:

١- إن أخـــذ المصـــرف ماال في مقابلة الضمان، والضمان من باب المعروف الذي يبذل ابتغاء الثواب 
مـــن اللـــه، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الضمـــان، ألنه في حالة أداء الضامن مبلغ 

الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض  وذلك ممنوع شرعا.
٢-إن المصرف قد ينتفع بالغطاء، والغطاء هنا من باب الرهن، فكان انتفاع المرتهن به محرما حيث 

لم يكن ظهرا يركب بنفقته أو ذا در يحلب بنفقته.
٧- جیاوازی دانراو )وديعة( لەگەڵ پاشەكەوت ئەوەیە، لە دانراودا )وديعة( خاوەنەكەی ناتوانێت 
پارەكەی ڕابكێشێتەوە، تا ئەو ماوەیە تەواو نەبێت كە بۆی دانراوە، بەاڵم لە ئەژماری پاشەكەوتدا 

كەسەكە هەركات بییەوێت پارەكەی ڕادەكێشێتەوە.
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ئەمەش دوو بەشـــە: دانراوی جێگیرمان هەیە بۆ ماوەی شـــەش مانگ و بانك 

)9%(ی ســـوو دەداتە خاوەنەكەی، هەیشـــمانە بۆ ماوەی ساڵێكە و بانك )١٠%( ی 

سوو دەداتە خاوەنەكەی.

كەواتە دانانی پارە بەم شێوازە سوویەكی ئاشكرایە، پێویست بەقسە و بەڵگە 

هێنانەوە ناكات.

٧- ئەژماری ڕەوان )الحساب الجاري(:

ئەژمـــاری ڕەوانیـــش بریتیە لەوەی كەســـێك پارەیەك لـــە بانك دادەنێت و 

وەكو ئەمانەت و بەمەبەســـتی پاراســـتنی، هیچ قازانجێكی لەسەر  وەرناگرێت، 

هەركاتیش بیەوێت پارەكەی ڕادەكێشێتەوە.

لێرەدا پرســـیارێك دروســـت دەبێت، ئەویش ئەوەیە: ئایا ئەو پارانەی  وەكو 

ئەژمـــاری ڕەوان دادەنرێت، بەقەرز ئەژمار دەكرێـــن الی بانك، یان بە دانراو 

)ودیعة(؟

زۆربەی زانایانی هاوچەرخ بە كۆمكاری فیقهی ئیسالمیشـــەوە، پێیان وایە 

ئـــەو پارانـــە حوكمی قەرزیان هەیە، بانك بەقـــەرزار ئەژمار دەكرێت، خاوەن 

پارەكـــەش بەخاوەن قەرز )8(. كەمینەیەكیش لە زانایان پێیان وایە ئەو پارانە 

حوكمی دانراو )ودیعە(یان هەیە و بەقەرز ئەژمار ناكرێن.

 جیاوازی نێوان قەرز و دانراویش لەم چەند خاڵەدا ڕوون دەبێتەوە:

أ - لەڕووی خاوەندارێتییەوە: لە قەرزدا خاوەندارێتی ئەو شـــتەی دەدرێت 

8- لـــە دەقـــی بڕیارێكـــی كۆمكاری فیقهی ئیســـالمیدا هاتـــووە: )الودائع تحت الطلب )الحســـابات 
الجارية(، سواء أكانت لدى البنوك اإلسالمية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث 
إن المصرف المســـتلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها  وهو ملزم شـــرعا بالرد عند الطلب، وال يؤثر 

على حكم القرض كون البنك )المقترض( مليئا(. 
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بە قەرز دەگوازرێتەوە بۆ كەســـی قەرزدار، بەاڵم لە دانراودا ئەو شـــتەی الی 

كەسێك دادەنرێت خاوەندارێتییەكەی هەر بۆ خاوەنەكەی دەبێت.

ب - لەڕووی بەكارهێنان و سوود لێوەرگرتنەوە: لەقەرزدا كەسی قەرزار پارەی 

قەرزەكـــە لەبەرژەوەندی خۆی بەكاردەهێنێت، بەاڵم لە دانراودا ئەو كەســـەی 

شـــتەكەی ال دادەنرێت، تەنها ئەركی پاراســـتنی لەســـەرە و مافی بەكارهێنانی 

شتەكەی نییە.

ت - لە ڕووی گەڕاندنەوەوە و تیاچوونەوە: لە قەرزدا كەسی قەرزار بەرپرسە 

لەوەی خـــودی قەرزەكە، یان هاوشـــێوەكەی بۆ خاوەن قەرزەكـــە بگێڕێتەوە، 

ئەویش بەرپرســـیارە لەتیاچوونی. بەاڵم لە دانراودا ئەو كەسەی شتەكەمان ال 

داناوە خودی شتەكە خۆی دەگێڕێتەوە ئەگەر مابوو، ئەگەریش فەوتا بوو ئەو 

لێی بەرپرس نییە، مەگەر كەمتەرخەمی كردبێت لە پاراستنیدا.

ســـوودی ئەم بەراوردەش لـــەوەدا دەردەكەوێت: ئەگەر گوتمان ئەو پارانەی  

وەكـــو ئەژمـــاری ڕەوان الی بانك دادەنرێن، حوكمـــی قەرزیان هەیە، ئەو كات 

بانك دەتوانێت بەكاریان بهێنێت و بازرگانییان پێوە بكات، لە تیاچوونیشـــیان 

بەرپـــرس بێت، خۆ ئەگەریش گوتمان تەنها حوكمـــی دانراوی هەیە، ئەوكات 

بانـــك بۆی نییە بەكاریان بهێنێت، بەڵكو تەنها ئەركی پاراســـتنیان دەكەوێتە 

ئەســـتۆی بانك، لە حاڵەتی تیاچوونیشـــدا بانك لێیان بەرپرسیار نییە، ئەگەر 

كەمتەرخەم نەبووبێت لەپاراستنیاندا.

بۆچوونـــی پەســـەندیش ئەوەیـــە كە وەك قـــەرز ئەژمار بكرێـــن، تا بانك 

بتوانێـــت بەكاریـــان بهێنێـــت و ســـوودیان لێوەربگرێت؛  بەرپرســـیش بێت لە 

قەرەبووكردنەوەیـــان لەكاتی تیاچوونیدا، ئیســـالمیش لەگەڵ بەگەڕخســـتنی 

پارەدایە نەك قۆرخكردن و دانانی تا زۆرترینی خەڵك سوودی لێوەر بگرێت.
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لێرەدا پێویستە خاوەن دەستمایەكان ئاگاداری ئەوە بن، پارەكانیان الی ئەو 

بانكانـــە دادەنێن كە بەســـوو مامەڵە دەكەن؛ چونكە ئـــەو كات بانك پارەكانی 

ئەمان لەمامەڵە ســـووخۆرییەكاندا بەكار دەهێنێت، ئەمان دەبنە هاوكاری ئەو 

تاوانكارییەی ئەوان، باخۆیشـــیان پارەی ســـووەكە وەرنەگرن، لێی ســـوودمەند 

نەبن.
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كاغەزە بازرگانییەكان:
كاغەزە بازرگانییەكان لە یاسای بازرگانیدا دەبن بەدوو بەشەوە:

پارە  جێگەی  كە  كاغەزن  كۆمەڵێك  ئەوانیش  بازرگانییەكان:  كاغەزە   -١

لأمر(،  السند  )الكمبیالة،  كۆمپیالە  لە:  بریتین  یاساییەوە،  ڕووی  لە  دەگرنەوە 

چەك )الشیك، الصك(، هەواڵە بازرگانییەكان )الحواالت التجاریة، السفتجة(. 

دەتوانێت  كەسێك  هەموو  گشتین  شتی  دوو  بازرگانی  هەواڵەی  كۆمپیالە و 

بیكات، بەاڵم دەركردنی چەك )الشیك( تایبەتە بە بانكەوە و تەنها ئەو دەتوانێت 

دەری بكات.

٢- كاغەزە داراییەكان: ئەوانیش فرۆشتنی پشك )األسهم( و قەواڵە )السندات( 

دەگرنەوە.. لەبەرئەوە لەم بەشەدا قسە لەسەر ئەم بابەتانە دەكەین:

١- كۆمپیالە )الكمبیاالت، السند لأمر(.

٢- پێدانی كۆمپیالە بەسوو.

٣- شكاندنەوەی كۆمپیالە )حسم أو خصم الكمبیالة(.

٤- حوكمی شكاندنەوەی كۆمپیالە بە دراو )حكم حسم أو خصم الكمبیالة(:

5- ڕێگە چارەی شەرعی بۆ شكاندنەوەی كۆمپیالە. 

٦- چەك )الشیك، الصك(.

٧- هەواڵە بازرگانییەكان )الحواالت التجاریة(.

8- فرۆشتنی قەواڵەكان )بیع السندات(. 

9- فرۆشتنی پشكەكان )بیع األسهم(.

١٠- جیاوازییەكانی نێوان فرۆشتنی پشك و قەواڵە.

بەشی هەشتەم)1(
١- لەڕۆژی ٢٠١5/١/٢٤ تۆمار كراوە.

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا

126



١- كۆمپیالە )الكمبیاالت، السند لأمر(:

كۆمپیالە: بەڵێننامەیەكی نوسراوە كە بە شێوازێكی یاسایی داڕێژراوە، تێیدا 

نووسەری بەڵێننامەكە- هەر كەس بێت- بەڵێندەدات بەپێدانی بڕێك پارەی 

یان ئەو فەرمانی  دیاریكراو بە كەسێك كە ناوی لە بەڵێننامەكەدا هاتووە، 

شوێنێكی  كات و  لە  بێت،  هەركەس  بەڵێننامەكە  هەڵگری  بە  یان  بكات،  پێ 

دیاریكراودا، یان هەر كاتێك كە هەڵگری بەڵێننامەكە بیەوێت. 

دەكرێت،  تۆمار  تێدا  كۆمپیالەكەی  كاغەزەی  ئەو  كۆمپیالە و  پێیەش  بەم 

هەمان حوكمی پارەی قەرزەكەی هەیە لە هەموو ڕوویەكەوە.  ئەمیش ڕێگەیەكی 

ترە لە ڕێگە شەرعی و یاساییەكان بۆ زامنكردنی  وەرگرتنەوەی قەرز.

خودی كۆمپیالە خۆی هیچ گرفتێكی شەرعی نییە، بەاڵم هەندێجار بە شێوازێكی 

ناشەرعی مامەڵەی پێوە دەكرێت، وەك لەم شێوازانەی لە خوارەوە باسی دەكەین.

٢- پێدانی كۆمپیالە بەسوو:

بەكاری  بانكەكان  زۆری  بە  كۆمپیالە،  دەركردنی  ناشەرعییەی  شێوازە  ئەم 

دەهێنن، ئەویش بەوەی كاتێك بانك كۆمپیالە دەداتە بازرگانەكان، بەمەبەستی 

هەناردەكردن و هاوردەكردن، بۆ ماوەی شەش مانگ، ڕێژەی لە )١١%(ی سوو دەخاتە 

سەر بڕی ئەو پارەیەی لە كۆمپیالەكەدا نووسراوە، لە )١٢%(ش سوودی دواكەوتنی 

دانەوەی كۆمپیالەكە  وەردەگرێت. لە )٢%(ش خەرجی زیادكراوی دەخاتە سەر.

حوكمی  وەرگرتنی، یان پێدانی كۆمپیالە، بەم جۆرە مەرجانە زۆر ڕوونە 

كە حەرام و قەدەغەیە، چونكە  وەكو پێشتر گوتمان كۆمپیالە حوكمی پارەی 

قەرزی هەیە، بەم پێیەش ئەم جۆرە كۆمپیاالنە نەك تەنها لەیەك ڕووەوە، 

بەڵكو لەچەند ڕوویەكەوە سوویان تێدایە.
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٣- شكاندنەوەی كۆمپیالە )حسم أو خصم الكمبیالة(:

 ئەمە شێوازێكی ترە لە شێوازە ناشەرعییەكانی بەكارهێنانی كۆمپیالە، كە 

زۆربەی خەڵكی دەیكەن و تایبەت نییە بەبانكەكانەوە، پوختەی بیرۆكەكەش 

بریتیە لە كڕین و فرۆشتنەوەی كۆمپیالە بەر لە وادەی هاتنی  وەرگرتنەوەی 

قەرزەكە.

ساڵیك  ماوەی  بۆ  تر  كەسێكی  دەداتە  كۆمپیالەیەك  كەسێك  نموونە:  بۆ 

یان قەرزێكدا، هەڵگری كۆمپیالەكە  بەرامبەر مامەڵە،  لە   )$١٠,٠٠٠( بەبڕی 

وەرگرتنەوەی  كاتی   هێشتا  كە  دەبێت،  پارەیە  بەو  پێویستی  ماوەیەك  پاش 

دەگوترێت  پێی  كە  كردارێك  بەپێی  دەچێت  بۆیە  ماوە،  زۆری  نەهاتووە و 

)تظهیر( كۆمپیالەكە دەفرۆشێتەوە بە كەسێكی تر بەپارەیەكی كەمتر لەوەی 

كە لە كۆمپیالەكەدا نووسراوە، بۆ نموونە دەیفرۆشێت بە )9٠٠٠$(، ئەوەشی 

دەیكڕێت بەو پارەیە دەچێت پاش ماوەیەكی تر دەیفرۆشێتەوە بە پارەیەكی 

تر  ماوەیەكی  پاش  كەسەش  ئەم   ،)$95٠٠( بە  دەیدات  نموونە  بۆ  زیاتر، 

بێتەوە،  نزیك  پارەكە  وەرگرتنەوەی  وادەی   هەتا   ،)$9٧5٠( بە  دەیفرۆشێت 

نرخی فرۆشتنی كۆمپیالەكەش بەرز تر دەبێتەوە، بەم شێوازە كۆمپیالەكە 

بەر لەوادەی هاتنی  وەرگرتنەوەی چەندین دەست دەكات، بە چەندین نرخی 

جیاواز كڕین و فرۆشتنی پێوە دەكرێت.

٤- حوكمی شكاندنەوەی كۆمپیالە بە دراو )حكم حسم أو خصم الكمبیالة(:

كڕین و فرۆشتنی كۆمپیالە بەو شێوازەی لەسەرەوە باسمان كرد، حەرامە و 

دروست نییە، لەبەرئەوەی  وەكو پێشتر گوتمان كۆمپیالە هەمان حوكمی پارەی 

شكاندنەوەی  گوتمان  ئەگەر  ئێستا  كراوە،  تۆمار  تێیدا  كە  هەیە  قەرزەكەی 
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كۆمپیالە كڕین و فرۆشتنەوەی قەرزەكەیە، لێرەدا دوو ئەگەر هەیە:

دراوە  ئەو  هەمان  بە  كۆمپیالەكە  فرۆشتنەوەی  ئەگەر  یەكەم:  ئەگەری 

بوو كە لەكۆمپیالەكەدا نووسراوە، بۆ نموونە كۆمپیالەكە بەدۆالر نووسراوە و 

ئێمەش دەیفرۆشینەوە بە دۆالر، لەم حاڵەتەدا كڕین و فرۆشتنی كۆمپیالەكە 

حەرامە، چونكە دوو جۆر لە سوو دروست دەكات كە ئەوانیش:

یان  لەو سووەی كە تۆ دراوێك،  الفضل(: بریتیە  )ربا  أ - سووی زیادەیە 

كااڵیەك كە سووی تێدا دروست دەبێت بفرۆشێت بە هەمان دراو، یان كااڵ 

خۆی بەاڵم بەكەم و زیاد، بۆ نموونە ئەگەر )١١٠$( تاك دۆالریمان فرۆشت بە 

)١٠٠$( دۆالرییەك، ئەم مامەڵەیە سووە، چونكە كڕین و فرۆشتنەكە بەیەك 

دراوە و كەم و زیادی كردووە، لێرەشدا فرۆشتنەوەی كۆمپیالەكە بە كەم، یان 

زیاد لەو نرخەی تێیدا تۆمار كراوە، ئەو سووە دروست دەكات، بەدڵنیاییەوە 

نرخەكە كەم و زیاد دەكات، چونكە ئەو كەسانەی كە بازرگانی بە كۆمپیالەوە 

دەكەن بە مەبەستی قازانجكردن ئەو كارە دەكەن.

ب - سووی دواكەوتنی یەكێك لە دراوەكان )ربا النسیئة(: لە كاتی كڕین و 

فرۆشتنی دراو بە دراودا، جۆرەكانیان هەرچی و هەرچەند بن مەرجی سەرەكەی 

شەرعی بوونی مامەڵەكە ئامادەبوونی هەر دوو دراوەكەیە، لە كاتی ئەنجامدانی 

سووە  جۆرە  ئەو  ئەوە  نەبوون  ئامادە  یەكێكیان  ئەگەر  خۆ  گرێبەستەكەدا، 

دروست دەكات كە پێی دەگوترێت، سووی دواكەوتنی یەكێك لە دراوەكان )ربا 

النسیئة(، لە كڕین و فرۆشتنی كۆمپیالەشدا، لەبەرئەوە نرخەكەی بەرز و نزم 

دەكات، چونكە قەزرەكە وادەی  وەرگرتنەوەی نەهاتووە. كەواتە لەم حاڵەتەدا 

كڕین و فرۆشتنی كۆمپیالە دوو جۆر سووی تێدایە و حەرامە.

 ئەگەری دووەم: ئەگەر فرۆشتنەوەی كۆمپیالەكەم بەدراوێكی جیاواز بوو 
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كۆمپیالەكە  نموونە:  بۆ  كراوە،  تۆمار  كۆمپیالەكەدا  لەناو  كە  دراوەی  لەو 

بەدۆالر كراوە، ئێمە فرۆشتمانەوە بە دینار، یان هەر دراوێكی تر جگە لە 

الفضل( )ربا  زیادەیە  لە سوو كە سووی  لەم حاڵەتەدا جۆری یەكەم  دۆالر، 

ە دروست نابێت، چونكە گۆڕینەوەی دراو بە دراوێكی جیاواز تر لە خۆی، 

دروستە كەم و زیاد بكات، بەاڵم جۆری دووەم لە سوو كە سووی دواكەوتنی 

یەكێك لە دراوەكانە )ربا النسیئة(یە، هەر دروست دەبێت، چونكە ئەم جۆرە 

درا و  گۆڕینەوەی  لە  كە  دەبێت  دروست  حاڵەتانەدا  ئەو  هەموو  لە  سوو  لە 

بەدراودا یەكێك لە دراوەكان ئامادە نەبن.

5- ڕێگە چارەی شەرعی بۆ شكاندنەوەی كۆمپیالە: 

چەند ڕێكارێكی شەرعی هەیە بۆ شكاندنەوەی كۆمپیالە دەكرێت لەڕێیانەوە 

نەبێت،  حەرام  تووشی  كەسیش  دەستبكەوێتەوە و  قەرزەكە  پارەی  زووتر 

گرنگترینی ئەو ڕێكارانەش ئەمانەن:
حاڵەتەدا  لەم  خۆی:  قەرزار  كەسی  بە  كۆمپیالەكە  فرۆشتنەوەی  أ - 
خاوەنی قەرزەكە كۆمپیالەكە دەفرۆشێتەوە بەو كەسەی قەرزەكەی پێداوە و 
كۆمپیالەكەی بۆ نووسیوە، بەاڵم فرۆشتنەوەكە پێویستە بەدراوێكی تر بێت 
نەك هەمان ئەو دراوەی كە قەرزەكەی پێكراوە و لە كۆمپیالەكەدا نووسراوە، 
ڕادەستی  پارەكە  دەشبێت یەكسەر بەچەند ڕێكەوتن قەرزارەكە هەموو بڕە 
خاوەن قەرزەكە بكاتەوە، لێرەدا جۆری یەكەم لە سوو كە سووی زیادەیە )ربا 
جۆری  دەفرۆشرێت،  تر  بەدراوێكی  پارەكە  چونكە  نابێت،  دروست  الفضل( 
النسیئة(  )ربا  لەدراوەكانە  یەكێك  دواكەوتنی  سووی  كە  سوو  لە  دووەمیش 
دروست نابێت، چونكە پارەكە الی قەرزارەكە خۆیەتی و یەكسەریش ڕادەستی 
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خاوەن قەرزەكەی دەكاتەوە )1(. 

١- ئەم بابەتە دەچێتە ژێر خانەی حوكمی فرۆشـــتنەوەی قەرزەوە و كۆمكاری فیقهی ئیســـالمیش 
لەو بارەیەوە لە بڕیارێكیاندا دەڵێن: )إن مجلـس المجمـع الفقهـي اإلســـالمـي فـي دورته السادســـة 
عشـــرة المنعقــــدة بمكـة المكرمـة، في المدة من ٢١-١٤٢٢/١٠/٢٦هـ الـــذي يوافقه: 5-٢٠٠٢/١/١٠م، قد 
نظر في موضوع: )بيع الدين(. و بعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول 
ُ اْل�نَْيعَ   الموضوع، وما تقرر في فقه المعامالت من أن البيع في أصله حالل، لقوله تعالى: {َوَأَحلهَّ اللهَّ
َوَحرهََّم الرِّب}. البقرة: ٢٧5. و لكــن البيع له أركان  وشروط البد من تحقق  وجودها، فإذا تحققت األركان 
والشروط وانتفت الموانع كان البيع صحيحا، وقد اتضح من البحوث المقدمة أن بيع الدين له صور 
عديـــدة؛ منها ما هو جائز، ومنهـــا ما هو ممنوع، ويجمع الصور الممنوعة  وجود أحد نوعي الربا: 
ربا الفضل، وربا النســـاء، في صورة ما، مثل بيع الدين الربوي بجنســـه، أو  وجود الغرر الذي يفسد 
البيع؛ كما إذا ترتب على بيع الدين عدم القدرة على التســـليم  ونحوه؛ لنهيه صلى الله عليه وســـلم 
عـــن بيع الكالـــئ بالكالئ.  وهناك تطبيقات معاصرة في مجال الديـــون تتعامل بها بعض المصارف 
والمؤسسات المالية، بعض منها ال يجوز التعامل به؛ لمخالفته للشروط والضوابط الشرعية الواجبة 

في البيوع.  وبناء على ذلك قرر المجمع ما يلي: 
أوال: من صور بيع الدين الجائزة: بيع الدين للمدين نفسه بثمن حــال؛ ألن شرط التسليم متحقق؛ 
حيـــث إن مـــا في ذمته مقبوض حكمـــا، فانتفي المانع من بيع الدين، الـــذي هو عدم القدرة على 

التسليم. 
ثانيا: من صور بيع الدين غير الجائزة: 

أ- بيـــع الديـــن للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ ألنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع 
شرعا، وهو ما يطلق عليه )جدولة الدين(. 

ب- بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه؛ ألنها من صور بيع الكالئ 
بالكالئ )أي الدين بالدين( الممنوع شرعا. 

ثالثا: بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون: 
أ- ال يــجوز حسم األوراق التجارية ) الشيكات، السندات اإلذنية، الكمبياالت(؛ لما فيه مـن بيع الدين 

لغير المدين على  وجه يشتمل على الربا. 
ب- ال يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارا، أو تداوال، أو بيعا؛ الشتمالها على الفوائد الربوية. 

ج- ال يجوز توريق )تصكيك( الديون بحيث تكون قابلة للتداول في ســـوق ثانويـة؛ ألنه في معنى 
حسم األوراق التجارية المشار لحكمه في الفقرة)أ(. 

رابعـــا: يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم األوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض 
)السلع( شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ 

ألنه ال مانع شرعا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي. 
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ب- هەواڵە )الحوالة(: ئەویش بەوەی خاوەنی قەرزەكە )2(هەمان بڕی ئەو 

كۆمپیالەكە  بكات،  قەرز  تر  كەسێكی  لە  نووسراوە  كۆمپیالەكەدا  لە  پارەیەی 

بداتەوە بەو، ئەمەش  وەكو هەواڵەی قەرز وایە، هیچ گرفتێكی شەرعی نییە. 

بەاڵم بەمەرجێك قەرزەكە بە هەمان دراوی ناو كۆمپیالەكە و بەهەمان ڕێژەش 

بێت، ئەگەر وانەبێت دیسان دەبێتەوە كڕین و فرۆشتن و سوو دروست دەكات. 

ت- كڕین و فرۆشتن بە پارەی كۆمپیالەكە: پێشتر ئەوەمان بڕانەوە كە كڕین و 

فرۆشتنی كۆمپیالە بەدراو هەرچی و هەرچەندبێت، حەرامە و دروست نییە)3(، 

بەاڵم دەكرێت بە پارەی كۆمپیالەكە هەر كااڵیەكمان بووێت بكڕین و بفرۆشین، 

بۆ نموونە دەتوانین بە پارەی كۆمپیالەكە ئۆتۆمبێل، یان خانوو، یان ناوماڵ، 

یان زەوی، یان هەر شتێكی تر بكڕین و بفرۆشین، نرخی كااڵكانیش هەرچەند و 

هەرچۆن بێت كێشەی نییە بەمەرجێك كااڵ بێت، دراو، یان ئاڵتون و زیوو نەبێت.

٦- چەك )الشیك، الصك(: 

ئەویش كاغەزێكی تری بازرگانییە و لەبری پارە بەكاردێت، هەمان حوكم و 

نرخی ئەو بڕە پارەیەی هەیە كە تێیدا تۆمار كراوە.

دەركردنی چەك و پێدانی بۆ دوو مەبەستی سەرەكی بەكاردێت:

یەكەمیان: لەبری قەرزدا و وەك ئامڕازێك بۆ زامنكردنی پارەی قەرزەكە 

چونكە  نییە،  كێشەی  هیچ  بەكارهێنانەش  شێوازی  ئەم  قەرزار،  كەسی  بۆ 

زامنكردنی   لێی  مەبەست  باوەڕپێكراوە،  بازرگانی  یاسایی  كاغەزێكی  چەك 

خامسا: يوصي المجمع بإعداد دراسة عن طبيعة موجودات المؤسسات المالية اإلسالمية، من حيث 
نسبة الديون فيها، وما يترتب على ذلك من جواز التداول أو عدمه(.

٢- ئەو كەسەی سەرەتا قەرزەكەی داوە و كۆمپیالەكەی لەبری قەرزەكەدا  وەرگرتووە.
٣- جگە لەو حاڵەتانە نەبێت كە باسمان كرد.
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وەرگرتنەوەی پارەی قەرزەكەیە و هیچی تر، وەك چۆن ئێستا حكومەت كەپارەی 

نییە، لەبری پارە، چەك دەدات بە هەموو ئەو هاواڵتی و كۆمپانیایانەی كە 

قەرزیان الی حكومەتە.

دووەمیان: وەك نرخی كااڵ و بەمەبەستی كڕین و فرۆشتن.

لەگەڵ  ڕووەوە  زۆر  لە  چەك،  پێكردنی  مامەڵە  بەكارهێنان و  حوكمی 

كۆمپیالە یەك دەكاتەوە، بۆیە لێرەداو لە چەند خاڵێكداو بە كورتی ئاماژە بە 

گرنگترین حوكمەكانی مامەڵەكردن بەچەكەوە دەكەین:

أ - چەك هەمان حوكمی ئەو بڕە پارەیەی هەیە، كە تێیدا نووسراوە لە 

ڕووی چەندێتی و چۆنێتییەوە، هەموو ئەو حوكمانەی بەسەر ئەو بڕە پارەیەدا 

جێبەجێ دەبێت، بەسەر چەكەكەشدا جێبەجێ دەبێت.

ب - دروستە بەچەك هەرچی كااڵیەكمان بووێت وەك خانوو، ئۆتۆمبێل، 

جلوبەرگ، كەرەسەی بیناسازی، ناوماڵ و هتد.. بكڕین و بفرۆشین، بەزیاد، یان 

بەكەم، بەقەرز، یان بەحازر، چەكەكە هەبوو )رصید(ی هەبێت، یان نا هیچ 

كێشەی نییە و دروستە.

ت - دروستە بە چەك هەردراوێكمان بووێت، یان ئاڵتون و زیو بكڕین، بەاڵم 

لە  هەبێت  ڕاستەقینەی  )رصید(ی  هەبوو  چەكەكە  حاڵەتەدا  لەم  پێویستە 

گوتمان  وەكو  بكرێت، چونكە   پارەكەی خەرج  دەستبەجێ  بتوانرێت  بانكدا، 

چەكەكە هەمان حوكمی پارەی هەیە، لەم جۆرە مامەاڵنەدا دەبێت كڕدراو و 

فرۆشراو یەكسەر ئامادەبن.

ث - ئەگەر چەكەكە بەهەمان ئەو دراوە فرۆشتەوە كە تێیدا تۆمار كراوە، 

لە  جگە  كات  ئەو  فرۆشتمانەوە،  دۆالریش  بە  كراوە و  دۆالر  بە  نموونە  بۆ 

مەرجی بوونی هەبوو )رصید(ی تەواوی پارەكەی لە بانك، دەبێت بە هەمان 
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بڕە پارەش بفرۆشرێتەوە كە تێیدا تۆمار كراوە و زیاد و كەم نەكات، خۆ ئەگەر 

زیاد و كەمی كرد، یەكسەر سووی زیادە )ربا الفضل( دروست دەكات.

ج - ئەگەر چەكەكە بە دراوێكی تر فرۆشرا، جگە لەو دراوەی كە تێیدا 

تۆمار كراوە، بۆ نموونە چەكەكە بە دۆالر كڕدرابوو، فرۆشتمانەوە بە دینار، 

یان بەپێچەوانەوە، یان ئاڵتون و زیومان پێ كڕی، لەم حاڵەتەدا نرخەكانیان 

چەند بەرز و نزم بكات ئاساییە، چۆن جۆرەكانیان جیاوازە، بەاڵم پێویستە 

دەستبەجێ  بتوانرێت  هەبێت،  بانك  لە  تەواوی  )رصیدی(  هەبوو  چەكەكە 

دروست  بەرامبەرەكان  لە  یەكێك  دواكەوتنی  سووی  ئەگینا  بكرێت،  خەرج 

دەكات )ربا النسیئة(.

ح - ئەگەر چەكەكە بۆ ماوەیەك بوو هێشتا وادەی  وەرگرتنی نەهاتبوو، یان 

هەبوو )رصید(ی نەبوو لە بانك، وەك ئەو چەكانەی ئەمڕۆ حكومەت دەیداتە 

خەڵكی، ئەو كات بەهیچ جۆرێك دروست نییە، بە هیچ جۆرە دراوێك، بەهیچ 

جۆرە نرخێك كڕین و فرۆشتن بەو جۆرە چەكانەوە بكرێت، یان ئاڵتون و زیوی 

پێ بكڕدرێت، چونكە ئەگەر بەهەمان دراوی خۆی بفرۆشرێت هەردوو جۆر 

سووی زیادەو دواكەتنی یەكێك لەبەرامبەرەكانیش دروست دەكات، ئەگەر بە 

دراوێكی تر بفرۆشرێت، ئەو كات سووی دواكەوتنی یەكێك لە بەرامبەرەكان 

دروست دەكات، لەم حاڵەتەدا تەنها دەتوانرێت كااڵ، یان شت ومەكی تری وەك 

ئۆتۆمبێل و خانوو گەنم و برنج و ئەو جۆرە شتانەی پێبكڕدرێت.

خ - ئەو چەكانەی كە وادەی  وەرگرتنیان بەسەر چووە، یان لە قەیرانێكی 

دارایی وەك ئەمڕۆدا  وەرگرتنیان قورس و ئاستەمە، وەكو گوتمان گۆڕینەوەیان 

بە هەر دراوێكی تر حەرامە، بەاڵم دەكرێت لە بری كڕین و فرۆشتن، بڕێك 

دابین  دەستەبەر و  بۆ  چەكەكەمان  پارەی  كە  كەسێك  هەر  بە  بدەین  پارە 
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دەكات، بەاڵم بەمەرجێك بە بەرتیل و كاری ناشەرعی و ستەمكردن لە خەڵكی 

پەیدای نەكات، بەڵكو بە ڕێكاری شەرعی و یاسایی بۆمان  وەربگرێتەوە، بەم 

شێوازە هەردوو الش سوود مەند دەبن و هیچیشیان تووشی سووخۆری و كاری 

حەارم نابن.

دواكەوتنی  لەسەر  دارایی  سزای  نییە،  دروست  شێوازێك  بەهیچ  د - 

 وەرگرتنەوەی چەك دابنرێت، چونكە گوتمان سزای دواكەوتنی دانەوەی قەرز 

حەرامە، ئەمیش دەچێتە هەمان خانەوە.

ئەمڕۆ  بەداخەوە  كە  چەكن،  بەكارهێنانی  حوكمی  كورتی  بە  ئەمانە 

جۆرە  بەو  فرۆشتن  كڕین و  داراییەوە  قەیرانە  ئەم  بەهۆی  زۆر  خەڵكانێكی 

گوێبدەنە  یان  شەرع ،  پرسی  بۆ  بگەڕێنەوە  بەبێئەوەی  دەكەن،  چەكانەوە 

حەاڵڵی و حەرامی كارەكەیان، لە كاتێكدا وەك باسمان كرد زۆربەی مامەڵەكانیان 

دەچێتە خانەی سووخۆرییەوە.

٧- هەواڵە بازرگانییەكان )الحواالت التجاریة(: 

لە ڕووی شەرعەوە بریتییە لە گواستنەوەی قەرزێك، لە ئەستۆی كەسێكەوە 

بۆ كەسێكی تر، بەم پێیەیش هەواڵە سێ الیەنی سەرەكی هەیە كەئەمانەن:

الساحب(: كە كەسی یەكەمە و قەرزدارە و داوا دەكات  )المحیل،  یەكەمیان 

لە كەسی دووەم كە خاوەن قەرزەكەیە، قەرزەكەی ئەستۆی بگوزارێتەوە بۆ 

ئەستۆی كەسی سێیەم، كە ئەم قەرزی الیەتی.

كەسی  الی  قەرزی  كە  دووەمە،  كەسی  المستفید(:  )المحال،  دووەمیان 

یەكەمە، داوای لێ دەكرێت، قەرزەكەی لە كەسی سێیەم  وەربگرێتەوە.

قەرزاری  كە  سێیەمە  كەسی  علیە(:  المسحوب  علیە،  )المحال  سێیەمیان 
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كەسی یەكەمە، لەسەر داوای كەسی یەكەم، داوای لێ دەكرێت قەرزەكە بداتەوە 

كەسی دووەم. 

لەڕوی یاساییەوە هەواڵە بە یەكەم كاغەزی بازرگانی ئەژمار دەكرێت، كە 

مامەڵەی پێوە كراوە لە نێو كاغەزە بازرگانییەكاندا، بریتیە لە نووسراوێكی 

یاسایی بەپێی كۆمەڵێك مەرجی دیاریكراو، تێیدا كەسێک داوا لە كەسێكی تر 

دەكات، بڕێك پارە بدات بە كەسی سێیەم لە كات و شوێنێكی دیاریكراودا، یان 

لەو كاتەی خۆی بیەوێت. 

نییە و  شەرعی  كێشەیەكی  هیچ  خۆی  سادەیەی  واتا  بەم  هەواڵەش 

دروستە، بەاڵم ئێستا هەواڵە بەم شێوازە نەماوە، تێكەڵ بە زۆرێك لە مامەڵە 

بازگانییەكانی تری وەك گۆڕینەوەی دراو، هەناردەكردنی بۆ شوێنانی تر، زۆر 

شتی تر بووە. 

هەر بۆیە ڕوونكردنەوەی  وردەكارییەكانی ئەم بابەتە هەڵدەگرین، بۆ كاتی 

قسەكردن لەسەر حوكمی گۆڕینەوەی دراو و مامەڵە پێكردنی. 

8- فرۆشتنی قەواڵەكان )بیع السندات(: 

ئەمە بەشی یەكەمە لە بەشی كاغەزە داراییەكان، زۆر جار حكومەتەكان، 

یان كۆمپانیا و دەزگاكانی  وەبەرهێنان، لە كاتی دروستبوونی قەیران، یان بە 

مەبەستی گەشەپێدان و فراوانكردنی پڕۆژەكان پەنای پێ دەبەن.

بیرۆكەی قەواڵە بریتییە لەوەی كاتێك حكومەتێك، یان كۆمیانیایەك، یان 

هەر دامەزراوەیەكی تر، پێویستی بە بڕێك پارەی زۆر دەبێت، كەسی دەست 

ناكەوێت قەرزی بداتێ، كۆمەڵێك كاغەزی دارایی لەسەر شێوەی قەواڵە دەخاتە 

پێویستی  پارەی  بڕی  تا  دەیانفرۆشێت،  پارەدا  بڕێك  بەرامبەر  لە  بازاڕەوە، 
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دەست بكەوێت.

دەگۆڕدرێت،  پڕۆژەكان  پێویستی و  بەپێی  قەواڵەكانیش  تەمەنی  ماوەی 

قەواڵە هەیە بۆ ماوەی )9٠( ڕۆژ دەردەكرێت، هەیە تا )5( ساڵ، هەیە تا )١5( 

ساڵ و هەندێكیش هەیە تا )١٠٠( ساڵ دەكرێت )4(.

 بۆئەوەی بشتوانێت قەناعەت بە خەڵكی بكات، قەواڵەكان بكڕن چەند 

ڕێگایەك دەگرێتە بەر:

یەكەم: مانگانە، یان هەرچەند مانگ جارێك، بڕێك پارەی بڕاوە دەدرێت 

بەو كەسانەی قەواڵەكان دەكڕن، ئەم بڕە پارەیەش بەپێی نرخی قەواڵەكان 

دەگۆڕێت، تا نرخی قەواڵەكە زیاتر بێت، بڕی مانگانەی پێدراویش بە كڕیاری 

قەواڵەكە زیاتر دەبێت، بۆ نموونە مانگانە )5%( قازانج دەدرێت بە خاوەنی 

قەواڵەكە، تا كۆتایی ماوەكەی، لەكۆتایشدا كەسەكە قەواڵەكە دەگێڕێتەوە بۆ 

ئەو الیەنەی دەری كردووە، پارەكەی خۆی  وەردەگرێتەوە.

فرۆشراوە  پێی  نرخەی  لەو  زۆرتر،  بەنرخێكی  قەواڵەكە  یان  دووەم: 

دەردەچێت، بۆ نموونە قەواڵەكە بە )5٠٠٠$( دۆالر دەفرۆشرێت، بەاڵم ئەو 

دەگێڕێتەوە  قەواڵەكە  كاتێك  كەسەكە  واتە   ،)$٦٠٠٠( سەرێتی  لە  نرخەی 

)١٠٠٠$( قازانج دەكات.

سێیەم: یان هەندێجار بۆ خۆدزینەوە لە حوكمە شەرعییەكان، ئەو الیەنەی 

قەواڵەكە دەردەكات لە ژێر ناوی دیاری، یان بەخشین، پارە دەداتە هەڵگرانی 

قەواڵەكان.

دواتریش ئەو كەسانەی قەواڵەكان دەكڕن خۆیان لە نێوان خۆیاندا بازرگانی 

پێوە دەكەن، بەپێی نرخی بازاڕ و نزیكبوونەوەی، وادەی كۆتاییهاتنی قەواڵەكە 

٤- كۆمپانیای )سەنتافی( ئەمەریكی لە ساڵی )١895( كۆمەڵێك قەواڵەی خستۆتە بازاڕەوە، تا ساڵی 
)١995( بەردەوام بوون. 

137

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا



كڕین و فرۆشتنیان پێوە دەكەن.

مامەڵە  قەواڵەكان،  دەركردنی  بۆ  كرد  باسمان  كە  ڕێگایانەش  ئەو  هەموو 

پێوەكردنیشیان لە بازاڕدا سوویەكی ڕوون و ئاشكرای تێدایە، دەركردنی قەواڵەكان 

تەنها فێڵ و چاوبەستێكە و ئامڕازێكە بۆ تێپەڕاندنی سووخۆری و هیچی تر. بۆیە 

نە لەسەرەتای دەرچوون و نە لەدواتریش، كڕینی ئەو قەوااڵنەو پەنابردن بۆ 

ئەم جۆرە كارانە، لە هیچ كاتێكدا و بە هیچ شێوازێك دروست نییە)5(.

قەواڵەكان  بری  لە  دەتوانن  كۆمپانیایانە،  حكومەت و  ئەو  ئەوە  لەبری 

بەشێوازی فرۆشتنەوەی پشك پڕۆژەكە دروست بكەن و پشك بفرۆشنەوە بە 

5- ئەمەش بڕیاری كۆمكاری فیقهی ئیســـالمییە لەو بارەیەوە: إن مجلس مجمع الفقه اإلســـالمي 
المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٧ إلى ٢٣ شعبان ١٤١٠هـ 
الموافـــق ١٤ - ٢٠ آذار ) مـــارس ( ١99٠م . وبعـــد اطالعه على األبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة 
في ندوة )األسواق المالية( المنعقدة في الرباط ٢٠-٢٤ ربيع الثاني ١٤١٠هـ/٢٠-١989/١٠/٢٤م بالتعاون 
بين هذا المجمع والمعهد اإلســـالمي للبحوث والتدريب بالبنك اإلســـالمي للتنمية، باستضافة  وزارة 
األوقاف والشـــئون اإلســـالمية بالمملكة المغربية.  وبعد االطالع على أن السند شهادة يلتزم المصدر 
بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة االسمية عند االستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى 
القيمة االســـمية للسند، أو ترتيب نفع مشـــروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا 

أم خصما. قرر: 
١. إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط: محرمة شرعا، 
من حيث اإلصدار، أو الشراء، أو التداول؛ ألنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة، 
أو عامة ترتبط بالدولة، ال أثر لتسميتها )شهادات( أو )صكوكا استثمارية( أو )ادخارية(، أو تسمية 

الفائدة الربوية الملتزم بها )ربحا( أو )ريعا( أو )عمولة( أو )عائدا( .
٢. تحـــرم أيضا الســـندات ذات الكوبون الصفـــري، باعتبارها قروضا يجري بيعهـــا بأقل من قيمتها 

االسمية، يستفيد أصحابها من الفروق، باعتبارها خصما لهذه السندات .
٣. كما تحرم أيضا الســـندات ذات الجوائز، باعتبارها قروضا اشـــترط فيها نفع، أو زيادة، بالنســـبة 

لمجموع المقرضين، أو لبعضهم، ال على التعيين، فضال عن شبهة القمار.
ثانيا: من تعامل بهذه الشهادات المحرمة، لزمه التوبة إلى الله تعالى، والتخلص من الزيادة المحرمة 
بإنفاقهـــا في المشـــاريع العامـــة  و أوجه الخير، وال يحل لـــه االنتفاع بها. مجلـــة المجمع: ع٦، ج٢، 

ص١٢٧٣. و ع٧، ج١، ص٧٣. قرار رقم: ٦٠ )١١/٦(.
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خەڵكی  وەبەرهێن، بەمەش هەم كارەكەی خۆیان و پڕۆژەكانیان سەردەگرێت، 

هەم نە خۆیشیان و نەكەسیش تووشی حەرام نابێت.

9- فرۆشتنی پشكەكان )بیع األسهم(:

پشك بریتییە لە كۆمەڵێك بەشی یەكسان لە كۆی پێكهاتەكانی سەرمایەی 

كارگە، یان كۆمپانیا، یان بانك، یان هەر دامەزراوەیەكی تر، بۆ نموونە دەڵێن 

فرۆشتن و  كڕین و  ئاسانكردنی  بۆ  دواتر   )$١٠٠٠٠٠٠( كارگەیەك  نرخی  كۆی 

مامەڵەكردن بەم كارگەیەوە، ئەو بڕە پارەیە دابەش دەكەین بەسەر )١٠٠٠٠( 

پشكی یەكساندا، نرخی هەر پشكێك یەكسان دەبێت بە )١٠٠$( و هەر كەس 

بیەوێت، دەتوانێت بایی هێندەی توانای دارایی خۆی پشك بكڕێت، بۆ نموونە 

كەسێك )١٠٠٠$( بدات )١٠( پشك دەكڕێت، كەسێك )٢٠٠٠$( بدات )٢٠( پشك 

دەكڕێت و بەم شێوەیە، خاوەنی پشكەكانیش بۆ خۆیان دەتوانن، بە پشكەكانی 

خۆیانەوە بازرگانی و كڕین و فرۆشتن بكەن، نرخی پشكەكانیش بەپێی قازانج و 

بێگومان نرخی  بێت،  زیاتر  قازانجی پڕۆژەكە  تا  دەگۆڕێت،  زیانی پڕۆژەكە 

پشكەكانیشی بەرز دەبێتەوە، خۆ ئەگەر زیانی زیاتر بێت، ئەو كات بێگومان 

نرخی پشكەكانیشی دادەبەزێت.

نییە، چونكە تۆ  ئەم جۆرە مامەڵەیە بەپشكەوە هیچ گرفتێكی شەرعی 

لێرەدا پارە ئاڵوگۆڕ ناكەیت، بەڵكو دەبیتە خاوەنی بەشێك لە كۆمپانیا، یان 

كارگەكە، مامەڵە بەو بەشەوە دەكەیت كە خۆت خاوەنیت.

هەرگیز  كە  ئەوەیە  بن،  ئاگاداری  خەڵكی  پێویستە  كە  تێبینییەك  تاكە 

پشكی پڕۆژە، یان كۆمپانیایەك نەكڕن كە كاری حەرام و ناشەرعی تێدا ئەنجام 

بدرێت و وەكو هەر ئوتێل، یان مۆڵ، یان پاركێك كە عارەقی تێدا بخورێتەوە، 
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یان سەنتەری مەساج، یان مەلەوانگەی تێكەڵ، یان كاری بەدڕەوشتی و ناشەرعی 

تێدا ئەنجام بدرێت، یان كۆمپانیای  وەبەرهێن پارەكانی لە پڕۆژەی سووخۆریدا 

بەكاربهێنێت، تۆش بچیت پارەكانت تێكەڵی پارەكانی بكەیت، چونكە هەموو 

ئەمانە حەرامن و پارە و قازانجەكانیشیان حەرامن، پێویستە خەڵكانی باوەڕدار 

خۆیانی لێ بەدوور بگرن.

جیاوازییەكانی نێوان فرۆشتنی پشك و قەواڵە:  -١٠

ئێمە لە دوو بڕگەی سەرەوەدا باسمان لە حوكمی فرۆشتنی قەواڵە و پشك 

كرد، گوتمان فرۆشتنی قەواڵە حەرامە و دروست نییە، بەاڵم فرۆشتنی پشك 

دروستە كێشەی نییە، هۆكاری ئەم جیاوازیەش بۆ ئەم چەند خاڵەی خوارەوە 

دەگەڕێتەوە:

أ - قەواڵە بریتییە لە پێدانی قەرز و دەچێتە ئەستۆی كۆمپانیا، بەاڵم پشك 

بەشێكە لە خاوەندارێتی كۆمپانیا، یان پڕۆژەكە.

ب - ئەو كەسانەی قەواڵە دەكڕن، تەنها قەرزیان الی كۆمپانیایە، بۆیە هیچ 

مافێكیان لە بەڕێوەبردنی كۆمپانیادا نییە، ناشتوانن بەشداری كۆبوونەوەكانی 

تایبەتدا  حاڵەتی  هەندێك  لە  مەگەر  بكەن،  بەڕێوەبردنی  گشتی  دەستەی 

نەبێت، بەاڵم ئەوانەی پشكیان هەیە، وەك خاوەنی كۆمپانیا ئەژمار دەكرێن، 

مافی بەڕێوەبردن و بەشداریكردنی گشت كاروچاالكییەكانی كۆمپانیایان هەیە.

هەیە و  خۆیان  دیاریكراوی  قازانجێكی  دەكڕن  قەواڵە  كەسانەی  ئەو  ت - 

 وەری دەگرن، تەنانەت ئەگەر كۆمپانیا ئیفالسیش بكات و مایە پووچیش بێت، 

چونكە ئەوان قەرزیان الی كۆمپانیایە و هیچ پەیوەندییان بەزیان و قازانجی 

كۆمپانیاوە نییە، بەاڵم ئەوانەی پشكیان هەیە، تا كۆمپانیا قازانج نەكات، هیچ 
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قازانج نابەن، ئەگەریش كۆمپانیا زەرەری كرد، ئەوانە بەشێكی لە زەرەرەكانی 

كۆمپانیا و بەپێی پشكەكانیان بەردەكەوێت.

قەواڵەكە  ماوەی  هاتنی  كۆتایی  بە  هەیە،  قەواڵەیان  كەسانەی  ئەو  ث - 

پارەی  هەیە،  پشكیان  كەسانەی  ئەو  بەاڵم  وەردەگرنەوە،  خۆیان   پارەكانی 

پشكەكانیان بۆ ناگەڕێتەوە تا بە ئارەزووی خۆیان پشكەكانیان نەفرۆشن، یان 

كۆمپانیا هەڵبوەشێتەوە و تەمەنی پشكەكانیان كۆتایی پێبێت.

ج - لەكاتی مایەپووچبوونی كۆمپانیادا )إفالس الشركة(، ئەوانەی قەواڵەیان 

وەردەگرنەوە، چونكە  پارەكانی خۆیان   لەخاوەن پشكەكان ماف و  بەر  هەیە، 

ئەوانە قەرزیان الی كۆمپانیایە، بەاڵم خاوەن پشكەكان، خاوەنی كۆمپانیان.
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ڕێكارە شەرعییەكان بۆ خۆ پاراستن لە سوو:

یەكێك لە جوانترین و ناوازەترینی دیاردەكانی حوكمی شەرعی ئەوەیە، 

كـــە كاتێك ڕێگە لە كارێكی نەشـــیاو و زیانبەخش دەگرێت، دەیەها ڕێگا و  

ڕێكاری شـــەرعی تر، بۆ خەڵكـــی وااڵ دەكات، كـــە دەیانگەیەنێتە هەمان 

مەبەســـت و ئامانجی خۆیان، بەبێ هیچ زیان و مەترسییەك لە ئێستا و لە 

داهاتوویشیاندا.

ئێستاش لێرەدا و پاش ئەوەی باسی ڕێگە ناشەرعی و زیانبەخشەكانمان 

كـــرد بۆ و ەرگرتنی قەرز، بـــاس لە ڕێكارە شـــەرعییەكان و ئەو مامەاڵنە 

دەكەین، كە حكومەت و بانك و كۆمپانیاكان دەتوانن لە بری ســـوو بەكاری 

بهێنن، خۆشیان و خەڵكیش لە كاری ناشەرعی بپارێزن.

گرنگترینی ئەو ڕێگانەش ئەمانەن:

١- فرۆشتنەوە لەسەر مایە و بە قازانج )بیع المرابحة(.

٢- هاوبەشیبوون بە پارەی الیەنێك و كاری الیەنەكەی تر )المضاربة(.

٣- بەكرددان )اإلستصناع(.

٤- بەقـــەرز كڕین بە گـــران، بەحازر فرۆشـــتنەوە بەنرخێكی كەمتر 

)الزرنقە( )التورق(.

به شى نۆیەم)1(

١- لە ڕۆژی ٢٠١5/١/٣١ تۆمار كراوە.
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یەكەم: فرۆشتنەوە لەسەر مایە و بە قازانج )بیع المرابحة(: 

ئەمە یەكێكە لەبەرباڵوترینی شێوازەكانی  وەبەرهێنان لە ئێستادا، زۆربەی 

دەزگا دارایی و خاوەن دەســـتمایەكان كاری پێ دەكەن، زۆربەی بوارەكانی ژیانی 

خەڵكیشی گرتۆتەوە.

فرۆشتنەوە بەقازانج دوو چەمكی كۆن و نوێی هەیە:

لـــە كۆندا و كاتێـــك دەگەڕێیتەوە بـــۆ پەرتووكـــی زانایـــان، دەبینین ئەوان 

مەبەستیان لە )مرابحة( ئەوە بووە، كەسێك لەسەر مایە شتێك بفرۆشێتەوە بە 

قازانج، بۆ نموونە كەســـێك خانویەكی كڕیوە و كەسێك دەیەوێت لێی بكڕێتەوە، 

ئەم هەمان نرخ و مایەكەی خۆی پێ دەڵێت كە پێی كڕیوە، لەسەر ئەوەوە شتێك 

قازانجـــی لێ وەردەگرێت )1(. خۆ ئەگەر لەســـەر مایە بە كەمتـــر و بە زیان پێی 

فرۆشـــت، ئەو كات پێی دەگوترێت )وضيعة(، ئەگەریش بە مایەكاری و بەهەمان 

ئەو نرخەی كەپێی كڕیوە پێی فرۆشتەوە، ئەو كات پێی دەگوترێت )تولیة(. 

زانایان لە كۆندا ئەو شێوازە فرۆشتنەیان بە قازانج و لەسەر مایە پێ باش 

نەبـــووە، چونكـــە لەوانەیە هەندێك فێڵ و ناپاكـــی و درۆی تێبكەوێت )2(، بۆیە 

١- زانایان بۆ دروســـتی ئەم شـــێوازە لە مامەڵە چەند مەرجێكیان داناوە لەوانە: أ- دەبێت نرخی 
یەكەمـــی كڕینـــی كااڵكە الی كڕیارەكـــە زانراو و دیار بێت. ب- دەبێـــت نرخەكەی چەندە و چۆنە 
ڕاســـتگۆیانە بـــێ زیاد و كەم پێی بگوترێـــت. ت- دەبێت بڕی قازانجەكەش دیار بێت، كە لەســـەر 

مایەوە لێی  وەردەگرێت. 
٢- ســـەرەڕای ئەو مەرجانەی ســـەرەوەش كە باســـمان كرد، هەندێک لە زانایان لە كۆندا ئەم جۆە 
مامەڵەیەیـــان پـــێ باش نەبووە لەوانە: عەبدولاڵی كوڕی عومەر، ســـەعیدی كوڕی موســـەییەب، 

موحەممەدی كوڕی سیرین، حەسەنی بەصری، نەخەعی، قەتادە، ئیمامی ئەحمەد، ئیسحاق.
چونكە گوتویانە لەوانەیە كەســـی یەكەم خۆی خەڵەتا بێت و زیاتریان لێ سەندبێت، ئەویش ئەم 
ڕاســـتییە بە كەســـی كڕیار ناڵێت، بەڵكو ســـوێند دەخوات كە ئەوەندەی پێداوە و ڕاستیش دەكات، 
بـــەاڵم ئەو باســـی ئەوە نـــاكات كە خۆی فێڵی لێكـــراوە و خەڵەتێنراوە، یـــان لەوانەیە نرخی ئەو 
شـــتەی ئەم ئێســـتا دەیفرۆشـــێتەوە نرخەكەی دابەزیبێت و ئەم الی كڕیارەكە باســـی ئەوە ناكات، 
بەڵكو لەســـەر نرخی ئەو كاتەی كە گران بووە پێی دەفرۆشـــێتەوە و زیاتریشی لێوەردەگرێت، یان 
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پێیان باشتر بووە كەسەكە بە عەقڵی خۆی و بە نرخی ڕۆژ مامەڵە بكات، نەك 

لەسەر مایە.

لـــە ئێســـتادا و زانایانی هاوچەرخ كە باســـی فرۆشـــتنەوە بـــە قازانج )بیع 

المرابحە( دەكەن، شـــیوازێكی تریان لە فرۆشتن مەبەستە كە بریتییە لەوەی: 

كاتێك كەســـێكی دەســـتكورت دەیەوێت كااڵیەكی  وەکو خانوو، یان ئۆتۆمبێل، 

یان ناوماڵ، یان دوكان، یان هەرشتێكی تر بكڕێت، بەاڵم پارەی نییە، كەسیش 

لەبەر خوا قەرزی ناداتێ، ئەو كەسە دەچێتە الی بانك، یان كۆمپانیا، یان هەر 

خاوەن دەستمایەیەك و داوای لێ دەكات كە بڕوات ئەو خانووە، یان ئۆتۆمبێل، 

یـــان دوكانە بكڕێت، بەڵێنی ئەوەی پێـــدەدات كە كڕی، دواتر ئەم بەنرخێكی 

زیاتر بەاڵم بە گوژمە )قیســـت( لێی دەكڕێتەوە، كەســـی یەكەمیش كە بانكە، 

یان كۆمپانیا لەســـەر بەڵێنەكەی ئـــەم دەچێت كااڵكە بەپارەی حازر دەكڕێت، 

دواتر و بەو نرخە زیادەی لەسەری ڕێكەوتون و بەگوژمە دەیفرۆشێتەوە بەم )3(.
لەوانەیە ئەو شـــتە ســـیفەت و شێوازی گۆڕابێت و ئێســـتا نرخەكەی دابەزیبێت، بۆ نممونە ئەگەر 
كااڵكە ئۆتۆمبێلێك بێت، لەوانەیە ئەم كە كڕیویەتی بەو نرخە كەم ڕۆیشـــتبێت بەاڵم ئێســـتا الی 
ئـــەم زۆر ڕۆیشـــتوە، یان مۆدێلەكـــەی كۆن بووە، یان تووشـــی ڕووداوی هاتووچۆ بووە، یان بۆیاخ 
كراوەتەوە، بەاڵم ئەم الی كڕیارەكەی باســـی هیچ كام لەمانە ناكات، سوێند دەخوات كە ئەوەندەم 
پێداوە، بەاڵم ناڵێت كەی و چۆن بووە كە ئەوەندەم پێداوە، ئەمانە و زۆر شتی تر هەیە كە زانایان 
ترسیان لێی هەبووە كە ببێتە هۆی حەرامبوونی مامەڵەكە، لەبەرئەوە پێیان باشتر بووە لەسەر 
مایە پێی نەفرۆشـــێتەوە. بەاڵم بۆچوونەكەیان الوازە و زۆرینە لەسەر ئەوەن كە دروستە. بڕوانە: 

إبن المنذر، اإلشراف على مذاهب العلماء، ج٦،ص١٣٤، مصدر سابق.
٣- هەرچەندە ئەم شـــێوازە لە فرۆشـــتن لە كۆنیشـــدا هەبووە، بەاڵم نەبووەتە دیاردە بۆ نموونە: 
ئیمامـــی شـــافعی لە پەرتووكـــی )األم(دا، دەربارەی ئەم جۆرە مامەڵەیە دەڵێـــت: )وإذا أرى الرجل 
الرجل السلع فقال: اشتر هذه  وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك 
فيها بالخيار: إن شـــاء أحدث فيها بيعا  وإن شـــاء تركه(. الشـــافعي، األم، ج٣/ص9٣، مصدر سابق. واتا 
ئەگەر كەســـێك كااڵیەك نیشـــانی كەســـێكی تر بدات، بڵێت ئەوە بكڕە و من دواتر بەوەندە قازانج 
لێت دەكڕمەوە، كەسەكەش لەسەر قسەی ئەم كااڵكەی كڕی، ئەو جۆەرە مامەڵەیە دروستە، دواتر 

ئەو كەسەی بەڵێنی پێدا كە بەزیاتر لێی بكڕێتەوە ئازادە لەوەی لێی بكڕێتەوە، یان نەیەوێت.
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ئەمە یەكێكە لە ڕێكارە شەرعییەكان بۆ خۆ پاراستن لەسوو خواردن، بەاڵم 

چەند مەرجێك هەیە پێویستە لەو جۆرە مامەاڵنەدا ڕەچاوبكرێن كە ئەمانەن.

حوكمی فرۆشتنەوە لەسەر مایە بەقازانج و مەرجەكانی:
زۆرینـــەی زۆری زانایانی كۆن و هاوچەرخ لەســـەر ئەوەن، كە ئەم شـــێوازە 

لەمامەڵە شـــەرعییە و ڕێگە پێدراوە، بەاڵم بە مەبەستی تەواو شەرعی بوونی 

مامەڵەكـــە، دوور كەوتنـــەوە لە هەر فێڵ و ناشـــەرعی و ئەگەرێكی نەخوازراو، 

كۆمەڵێك مەرجیان بۆ داناوە كە بریتین لە: 

١- دەبێت الیەنی داوا لێكراو و خاوەن دەســـتمایە كە بانكە، یان كۆمپانیا بە 

شـــێوازێكی كرداری و ڕاستەوخۆ لە ڕێی خۆی، یان كارمەند، یان نوێنەرێكییەوە، 

هەستێت بە كڕینی كااڵكە، سەرەتا كااڵكە بەگرێبەستێك، یان بە هەر ڕێكارێكی 

شـــەرعی، یان یاســـایی تر بچێتە ســـەر ناوی ئەو، دواتر ئەو بیفرۆشێتەوە بەو 

كەسەی كە بەڵێنی كڕینی پێداوە. كۆمكاری فیقهی ئیسالمی دەربارەی ئەم مەرجە 

دەڵێن: )اإن بيع الرابحة لالآمر بال�رشاء اإذا  وقع على �شلعة بعد دخ�لها يف ملك الاأم�ر، ح�ش�ل 
القب�ض الطل�ب �رشعاً، ه� بيع جائز، طالا كانت تقع على الاأم�ر م�ش�ؤولية التلف قبل الت�شليم، 
تبعة الرد بالعيب اخلفي و نح�ه()4(. واتا: فرۆشتنەوەی كااڵیەك بە قازانج بەو كەسەی 
كـــە فەرمانی بـــە كڕینی كااڵكە كـــردووە، پاش ئەوەی كااڵكە دێتە ســـەر ناوی 

فەرمانپێكراو بە كڕین، ئەم دەبێتە خاوەنی شـــەرعی، مامەڵەیەكی دروستە، بە 

مەرجێك بەرپرســـیارێتی تیاچوونی كااڵكە، یان گەڕاندنەوەی بەهۆی هەر كەم و 

كورتییەكی شـــاراوەوە كە لە كااڵكەدا هەبێت لە ئەســـتۆی كەسی فەرمانپێكراو 

بێت، بەر لەوەی ڕادەستی ئەو كەسەی بكات كەفەرمانی بەكڕینی كردووە.

٤- مجلـــس مجمع الفقه اإلســـالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمـــره الخامس بالكويت من ١- ٦  
جمادى األولى ١٤٠9 الموافق ١٠ – ١5 كانون األول )ديســـمبر( ١988م، قرار رقم: ٤٠ - ٤١ )٢/5 و 5/٣(. 
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٢- پاش ئەوەی كۆمپانیا بەگرێبەســـتێك و بەنـــاوی خۆیەوە كااڵكەی كڕی، 

دواترو بەگرێبەســـتێكی تری ســـەربەخۆ كااڵكە دەفرۆشێت بەو كەسەی داوای 

كـــردووە، بەو نرخەی لەســـەری ڕێكەوتـــون. خۆ ئەگەر مامەڵەكـــە بەم دوو 

قۆناغەدا نەڕوات شـــەرعی نابێت و دروســـت نییە، بۆ نموونە ئەگەر بانك، یان 

كۆمپانیا كەسی كڕیار خۆی نارد، گوتی بڕۆ كااڵكە بكڕە و من پارەكەی دەدەم، 

ئەوە یەكسەر حەرام دەبێت، دەبێتە سوو؛ چونكە بانك هیچی پێ نەفرۆشتوە، 

بەڵكو ئەو خۆی چووە ڕاســـتەوخۆ شـــتەكەی كڕیوە، بانك، یان كۆمپانیا تەنها 

پارەكـــەی بـــۆ داوە، دواتـــر زیاتری لـــێ  وەرگرتۆتەوە. خۆ ئەگـــەر كااڵكە هی 

بانك، یان كۆمپانیا خۆی بێت، بەگوژمە پێی بفرۆشـــێت، ئەو كات مامەڵەكە 

ڕاستەوخۆ لە نێوان خۆی و كەسی كڕیاردا دەبێت و هیچ كێشەی نییە.

٣- دەبێت مامەڵە و گرێبەســـتەكە ڕاســـتە وخۆ لە نێوان كڕیار و فرۆشیاردا 

بێت، كەسی سێیەمی تێنەكەوێت، خۆ ئەگەر كەسی سێیەمی تێكەوت، ئەو كات 

حەرام دەبێت، دەبێتە سوو )5(.
٤- دەبێـــت ڕێكەوتنی بانك، یان كۆمپانیا لەگەڵ كەســـی كڕیار كە بەڵێنی 
كڕینەوەی كااڵكەیان پێ دەدات، تەنها  وەكو بەڵێن سەیر بكرێت نەك گرێبەستی 
كڕیـــن، واتا پاش ئـــەوەی بانك، یان كۆمپانیا ، لەســـەر بەڵێنی كەســـی كڕیار 
كااڵكەیـــان كـــڕی، نابێت كڕیارەكە ناچار بكەن لەســـەر ئـــەوەی كااڵكەیان لێ 
بكڕێتـــەوە، بەڵكو ئەو ئازادە لەوەی كە لێیـــان دەكڕێتەوە، یان نا )6(؛ چونكە 

5- مەبەســـتمان لە كەســـی ســـێیەم ئەوەیە كڕیارەكە كااڵكە لە كۆمپانیا بكڕێت، دواتر بانك بێتە 
مامەڵەكەوە و پارەكە لە بری كڕیار بداتە كۆمپانیا و دواتر بەقیســـتی درێژخایەن و بەزیاد پارەكە 

لە كڕیار  وەربگرێتەوە.
٦- زانایان بە گشـــتی چەند بۆچوونێكی جیاوازیان لەســـەر ئەم خاڵە هەیە: هەندێك پێیان وایە 
لەڕووی شـــەرعی و یاساییەوە، پێویستە كەســـی كڕیار پابەند بێت بەبەڵێنەكەیەوە. هەندێكی تر 
پێیان وایە لە ڕووی شەرعەوە پێویستە پابەند بێت و ئەگەر پابەند نەبوو گوناهبار دەبێت، بەاڵم 
لـــەڕووی یاســـا و قەزاوە ناچار ناكرێت لەســـەر پابەند بوون بە بەڵێنەكـــەی. هەندێكی تر دەڵێت 
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ئەو تەنها بەڵێنی كڕینەوەی پێداون و گرێبەستی كڕینی لەگەڵ نەكردوون، ئەو 
دوو شـــتەش لێك جیاوازن، خۆ ئەگەر ناچاری بكەن لەسەر كڕینەوەی كااڵكە، 

ئەو كات دوو گرفتی شەرعی دروست دەكات: 

یەكەم: وەك ئەوە وایە بانك، یان كۆمپانیا شتێكیان فرۆشتبێت كە خاوەنی 

نەبـــوون؛ چونكـــە ئەو كاتەی كڕیارەكە بەڵێنی پێـــدان، ئەوان خاوەنی كااڵكە 

نەبـــوون، ئیتـــر چۆن ئەو كات فرۆشـــتویانە و گرێبەســـتیان لەســـەر كردووە. 

كۆمكاری فیقهی ئیســـالمی دەربارەی ئەم مەرجە دەڵێـــن: )ال�اعدة –  وهي التي 

ت�ش��در من الطرف��ني – ت�ز يف بيع الرابحة ب���رشط اخليار للمت�اعدين، كليهم��ا اأو اأحدهما، 
ف��اإذا ل يك��ن هناك خيار فاإنها ل ت���ز؛ لأن ال�اعدة اللزمة يف بيع الرابح��ة ت�شبه البيع نف�شه، 
 s حي��ث ي�شرتط عندئذ اأن يك�ن البائع مال��كاً للمبيع حتى ل تك�ن هناك خمالفة لنهي النبي
ع��ن بي��ع الإن�ش��ان ما لي�ض عن��ده()7(. واتا: ئەو بەڵێننامەیە كە هەردووال لەســـەری 
ڕێك دەكەون دروســـتە، بەمەرجێك هەردووال، یـــان الیەنێکیان مافی ئەوەیان 

هەبێت پێوەی پابەند نەبن، چونكە بەڵێننامەیەك كە هەردووال پێوەی پابەند 

بن و مافی هەڵوەشـــاندنەوەیان نەبێت ، وەكو خودی گرێبەســـتی فرۆشتن وایە، 

لەم كاتەشـــدا پێویســـتە فرۆشیار خاوەنی ڕاســـتەقینەی فرۆشراوەكە بێت، تا 

ســـەرپێچی ئەو فەرموودەیـــەی پێغەمبەرs نەكات، كە نەهی لە فرۆشـــتنی 

شتێك كردووە مرۆڤ خاوەنی نەبێت. 

دووەم: وەك ئەوە وایە كە دوو مامەڵە لەیەك گرێبەســـتدا كرابێت، چونكە 
كەسەكە ناچار ناكرێت لەسەر پابەندبوون بە بەڵێنەكەی، بەاڵم هەر زیانێك لەدەرەنجامی پابەند 
نەبوونی ئەو كەوتەوە، ئەوە لێی بەرپرسیارە و پێویستە قەرەبووی الیەنی زیانلێكەوتوو بكاتەوە.  
ئەم بۆچوونەش پەسەندترینیانە و مافی هەموو الیەنەكان دەستەبەر دەكات، لەگەڵ هەموو دەقە 

شەرعییەكانیش یەك دەكاتەوە.
٧ - مجلـــس مجمع الفقه اإلســـالمي الدولي المنعقد فـــي دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١- ٦  
جمادى األولى ١٤٠9 الموافق ١٠ – ١5 كانون األول )ديســـمبر( ١988م، قرار رقم: ٤٠ - ٤١ )٢/5 و 5/٣(. 
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وەك ئەوە وایە بە كڕینی بانك، یان كۆمپانیا بۆ كااڵكە یەكســـەر لەوانیشـــەوە 

فرۆشـــرابێتەوە بە كڕیارەكە و ئەمەش پێغەمبەری خوداs نەهی لێكردووە، 

ئەبو هورەیرە لـــە پێغەمبەرەوە بۆمان دەگێڕێتـــەوە و دەفەرمووێت: } نََهى َعْن 

بَْيَعتنَْيِ ِفى بَْيَعة{)8(. واتا: پێغەمبەری خودا s نەهی كردووە لەوەی دوو مامەڵە 
لەیەك گرێبەستدا بكرێت )9(. 

5- ئەگـــەر بانك، یان كۆمپانیا تووشـــی هەر زیانێك بـــوون لەدەرئەنجامی 

پابەنـــد نەبوونـــی كڕیارەكـــە بەبەڵێنەكەیەوە، ئەو كات كەســـی كڕیار ناچار 

دەكرێـــت قەرەبووی زیانەكەیان بۆ بكاتەوە، بۆ نموونە كااڵكە نرخی دابەزی،  

یان هەر زیانێكی تری لێكەوت، ئەوە ئەوان مافی شـــەرعی خۆیانە قەرەبووی 

زیانەكەیان لە كەسی كڕیار  وەربگرنەوە.

٦- الیەنی بانك، یان كۆمپانیا بەرپرســـیارە لە پاراستن و سەالمەتی كااڵكە 

تـــا ئەو كاتەی دەگاتە دەســـتی كڕیارەكە، بڕیاری لەســـەر دەدات. بۆ نموونە: 

ئەگـــەر كااڵیەكمـــان لە ســـەر داوای كڕیار لە واڵتی  چین كڕی، دواتر كەشـــتی 

بارهەڵگرەكە كەوتە ژێر ئاوو كااڵكەی ئێمەش فەوتا، ئێستا كەسی بەرپرسیار 

لـــە كااڵكە و فەوتانـــی، بانك و كۆمپانیایە نەك كەســـی كڕیار، چونكە هێشـــتا 

نەگەیشـــتۆتە دەســـتی ئەو، تا نەگاتە دەستی ئەو و بڕیاری كڕینی نەدات، هیچ 

پەیوەندییەكی بەوەوە نییە، با لەسەر داوای ئەویش كڕدرابێت.

ئەمـــەش لەگەڵ خاڵی پێشـــتر لەو ڕووەوە جیاوازە: ئەگـــەر كااڵكە و وەكو 

خۆی و لەسەر ئەو سیفەتەی كە كڕیارەكە داوای كردووە، گەیشتە دەستی ، بەاڵم 

ئـــەو پابەند نەبوو بە بەڵێنەكەیەوە و نەیكڕی، ئێســـتا بـــەو هۆیەوە هەرچی 

8- إبن حبان، صحيح إبن حبان، ج١١،ص٣٤٧، مصدر سابق. الترمذي، سنن الترمذي، ج٣،ص5٣٣، قال 
األلباني في تخريجه: صحيح. مصدر سابق. النسائي، سنن النسائي الكبرى، ج٤،ص٤٣، مصدر سابق.

9- ئەم فەرموودەیە چەندین واتا هەڵدەگرێت و یەكێك لە واتاكانی ئەمەیە.
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زیانێك بەر بانك، یان كۆمپانیا بكەوێت لە ئەستۆی كڕیارە، بەاڵم فەوتان، یان 

زیانپێكەوتنی كااڵكە بەر لەوەی بگاتە دەســـتی كڕیار لە ئەســـتۆی بانك، یان 

كۆمپانیایە، دەبێت ئاگامان لەوە بێت ئەو دوو حاڵەتە تێكەڵ نەكەین.

٧- ئەو پارەیەی  وەكو قازانج دەخرێتە سەر نرخی كااڵكە، پاش فرۆشتنەوەی 

بــــە كڕیار نابێت لەســــەرمایەی كااڵكە جیابكرێتەوە، بــــۆ نموونە: نابێت بانك، 

یان كۆمپانیا بە كڕیارەكە بڵێت: ئەو ئۆتۆمبێلەت پێدەفرۆشم بە )١٠%( قازانج 

بۆ ســــاڵێک و بە )١5%( بۆ دوو ساڵ، بەڵكو دەبێت دەستمایە و قازانجەكە بەیەك 

گوژمە بڵێت، گریمان ئۆتۆمبێلەكە بە )١٠٠٠٠$( ئەو دەبێت بڵێت بە )١١٠٠٠$( 

پێت دەفرۆشمەوە، بۆ ساڵێک و بە )١١5٠٠$( بۆ دوو ساڵ، بەمەش ڕێژەی قازانج و 

دەســــتمایەكە لێك جیا نابنەوە، گومانی ســــووی لێ ناكرێــــت. كۆمكاری فیقهی 

ئیســــالمی دەربارەی ئەم مەرجــــە دەڵێن: )ل يج�ز �رشعاً يف بي��ع الأجل التن�شي�ض يف 

العق��د على ف�ائد التق�شيط، مف�ش�لة عن الثمن احلال، بحيث ترتبط بالأجل..()10( . واتا: لە 
كاتی فرۆشتن بە قەرزدا، دروست نییە لە گرێبەستەكەدا ئەو سوود و زیادەیەی 

دەچێتە ســــەر قیستەكان جیا بكرێتەوە لە نرخی كااڵكە بە حازر، بەشێوازێك 

-كە ئەو زیادانە- وابەستەی كاتەكە بكرێت.

8- نابێـــت كۆمپانیا، یان بانك مەرجی ســـوودی دواكەوتنی دانەوەی قەرز 

لەسەر كڕیار دابنێت، بۆ نموونە: ئەگەر كڕیار لەدانەوەی قیستەكات دواكەوت، 

نابێت لە بەرامبەردا بانك، یان كۆمپانیا سزای دارایی لەسەر دابنێت، پارەی زیاد 

بخاتە ســـەر پارەكانی، چونكە  وەكو پێشـــتر گوتمان ئەوە سوویەكی ئاشكرایە و 

حەرامە. بەڵكو لەبری ئەوە بانك دەتوانێت كەفیلی دەســـتەبەر، یان بارمتەی 

موڵك، یان خانوو، یان كۆمپیالەی لێوەربگرێت. 

١٠- مجمع الفقه اإلســـالمي المنعقد في دورة مؤتمره الســـادس بجدة في المملكة العربية السعودية 
من ١٧- ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ الموافق ١٤ - ٢٠ آذار )مارس( ١99٠م.
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دووەم- هاوبەشیبوون بەپارەی الیەنێك و كاری الیەنەكەی تر )المضاربة(:

ئەمە یەكێكی ترە لەو شێوازە شەرعییانەی كە حكومەت و بانك و كۆمپانیاكان 

دەتوانن لەبری پێدانی پارە بەسوو بەكاری بهێنن.

بیرۆكـــەی ئەم شـــێوازە بریتیە لـــەوەی بانك، یان كۆمپانیا، یان كەســـێكی 

ســـەرمایەدار بڕێـــك پارە بدات بـــە الیەنێكی تر كە دەســـتمایەی نییە، بەاڵم 

شارەزایی باشی لە بواری بازرگانیدا هەیە، تا كاری پێوە بكات.  لە داهاتەكەیدا 

بەڕێژەیەكی دیاریكراو دەبنە هاوبەش.

ماوەی هاوبەشی بوونەكە، ڕێژەی قازانجی هەر الیەكیان، شێوازی بەكارهێنانی 

دەســـتمایەكە بەپێی ڕێكەوتنی هەردوو الدەبێت، الیەنی خاوەن دەســـتمایە لە 

بەرامبەر دەســـتمایەكەیدا بڕێـــك قازانج  وەردەگرێت، الیەنی هەڵســـوڕێنەری 

دەستمایەكەش لە بەرامبەر كار و ماندووبوونەكەیدا بڕێك قازانج  وەردەگرێت.

ئەم جۆرە مامەڵەیە دوو شێوازی هەیە:

یەكەمیـــان پێی دەگوترێـــت: كاركردنێكی ڕەها )المضاربـــة المطلقة(: لەم 

شـــێوازەدا خاوەن دەســـتمایە مەرج لەسەر كەســـی خاوەن كار دانانێت بەوەی 

چۆن و لەچیدا پارەكان بەكار بهێنێت، بەڵكو سەرپشكی دەكات لەوەی هەرچۆن و 

هەرچی پێ باشبوو بازرگانی پێوە بكات.

دووەمیان پێی دەگوترێت: كاركردنێكی ســـنووردار )المضاربة المقیدة(: لەم 

شـــێوازەدا خاوەن دەستمایە مەرج لەسەر كەسی خاوەن كار دادەنێت و سنووری 

كارەكـــەی، شـــێوازی بەكارهێنانی بۆ دیـــاری دەكات، بۆ نموونـــە پێی دەڵێت: 

پارەكانی من تەنها لە كڕین و فرۆشتنی خانوو  و زەویدا بەكاربهێنە، یان تەنها 

لە کاری دەرماندا بەكاری بهێنە، یان هەندێكجار ســـنووری كارەكەی بۆ دیاری 

دەكات و پێـــی دەڵێت: پارەكانی من تەنها لە ســـلێمانی، یان لە هەولێر مامەڵە 
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پێوە بكە، لەم حاڵەتەدا كەســـی خاوەن كار پێویســـتە پابەند بێت بەو مەرج و 

شێواز و سنوورەی كە خاوەن دەستمایە دیاری دەكات، ئەگەر پابەند نەبێت ئەو 

كات بە تەنها ئەو بەرپرسیار دەبێت لە هەر زیانێك كە لێیان دەكەوێت.

مەرجەكانی دروستی ئەم شێوازە لە هاوبەشیبوون )مضاربە(:

زانایـــان بۆ دروســـتی ئەم جـــۆرە مامەڵەیە، چەند مەرجێكیـــان داناوە كە 

ئەمانەن:

١- دەبێـــت دەســـتمایەی كارەكە پـــارە و دراو بێت، واتا ئەو شـــتەی خاوەن 

دەستمایە دەیداتە خاوەنكار، تا بازرگانی پێوە بكات دەبێت دراو بێت نەك كااڵ.

٢- دەبێت بڕی پارەی دەســـتمایەكە كە ڕادەســـتی خـــاوەن كارەكە دەكرێت 

دیاری كراوبێت، لە ڕووی بڕ و جۆرو گشـــت ســـیفاتەكانی ترەوە، چونكە بڕی 

قازانجی هەردوو ال لەســـەر بنەمای دەســـمایەكە دیـــاری دەكرێت، خۆ ئەگەر 

دەسمایەكە نەزانراو بوو، ئەو كات بڕی قازانجەكەش نەزانراو دەبێت.

٣- دەبێت دەســـتمایەكە پارەیەكی حازر بێت و كاتی ڕێكەوتنەكە ڕادەســـتی 

كەســـی خاوەنـــكار بكرێـــت، بۆیە ناكرێت پـــارەی دەســـتمایەكە قەرزێكی الی 

خاوەنكار بێت، بۆ نموونە ئەگەر خاوەن دەستمایە قەرزێكی الی خاوەن كارەكە 

بوو، هێشتا كاتی  وەرگرتنەوەی نەهاتبوو، یان كاتی دانەوەی قەرزەكە هاتبوو، 

بەاڵم قەرزارەكە نەیبوو بیداتەوە، دروســـت نییە لەم حاڵەتانەدا لەســـەر ئەوە 

ڕێبكەون كە كەســـی قەرزار بەو قەرزەوە كار بكات و لە داهاتەكەیدا هاوبەش 

بن، یان هەر الیەنێكیان داوای ئەوە بكات؛ چونكە ئەمە یەكسەر دەبێتە سووی 

قـــەرز نەك قازانـــج، بەاڵم ئەگەر قەرزەكـــە كاتی دانەوەی هاتبوو ، وەكەســـی 

قـــەرزار پارەكەی هێنایەوە و ڕادەســـتی خاوەن قەرزەكەی كـــرد، لەم حاڵەتەدا 

دەتوانن لەســـەر ئەم شـــێوازەی كاركردن ڕێبكەون، خاوەن قەرزەكە ئەم جارە 
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بەم شێوازە مامەڵەیە پارەكە ڕادەستی خاوەن كارەكە بكاتەوە. 

خۆ ئەگەر قەرزەكە الی كەسێكی تر بێت كە هیچ پەیوەندییەكی بەخاوەن 

كارەكەوە نەبێت، خاوەنی قەرزەكە خاوەن كارەكە ڕابسپێرێت كە بڕوات پارەكە 

لە قەرزارەكە  وەربگرێتەوە، بەهاوبەشـــی كاری پێوە بكات، ئەم جۆر ڕێكەوتنە 

هەرچەند باش نییە، بەاڵم هەندێك لە زانایان ڕێگەیان پێداوە)11(.

٤- دەبێـــت ڕێژەی قازانجی هەردووال )خاوەن دەســـمایە، خاوەنكار( دیاری 

كراوبێـــت، بۆ نموونە: دەتوانن لەســـەر ئـــەوە ڕێبكەون كـــە قازانجی پارەكە 

بەنیوەیی بێت، یان بە یەك لەسەر سێ بێت، یان هەر ڕێژەیەكی تر كەخۆیان 

پێی ڕازی بن لە قازانج.

بەاڵم نابێت هیچ كامیان بڕێك لە قازانجی بڕاوە )مقطوع( بۆ خۆی دیاری 

بكات، بۆ نموونە: خاوەن دەســـمایەكە بڵێت من مانگی )١٠٠٠$(م دەوێت، ئیتر 

مـــن پەیوەندیم بەزەرەر و قازانجەوە نییە، ئەمە نابێتە مامەڵە، بەڵكو دەبێتە 

پێدانـــی قەرز بەســـوو، یان خاوەنكارەكە وابڵێت، چونكـــە ئەوە دەبێتە كرێ و 

شـــێوازی مامەڵەكە لە هاوبەشـــیبوون بەشێوازی )مضاربە( دەچێتە دەرەوە بۆ 

بە كرێگرتن و هەموو مەرج و حوكمەكانی دەگۆڕێت.

یان دروست نییە هیچ كامیان ڕێژەیەك لە پارەی دەسمایەكە ، وەكو قازانج 

بـــۆ خۆی دیاری بكات، بۆ نموونە بڵێت: مـــن مانگانە )١٠%( قازانجی پارەكەم 

دەوێت، چونكە ئەمیش  وەكو حاڵەتی پێشوتر وایە، هەمان حوكمیشی هەیە.

یـــان بۆ نموونە ئەگەر پارەكە لـــە دوو جۆر بازرگانیكردن بە كااڵوە بەكار 

اْعَمْل  ثهَّ  �ناَُلٍن  َعَلى  َماِل  اْقِ�ْض  قَاَل  بن  َغرْيِِه  َعَلى  )َوِإْن َكاَن  دەڵێن:  لەوبارەیەوە  ١١- حەنەفییەكان 
اْلَعْقِد(.واتا: ئەگەر قەرزەكە الی  قنَْ�َل  َمننَْفَعًة  لِننَْفِسِه  أِلَنهَُّه َشَرَط  َمْكُروًها  َجائٌِز،  وِإْن َكاَن  �نَُهَو  ُمَضارَبًَة  ِبِه 
كەسێكی تر بوو گوتی: قەرزەكەی الی فاڵن كەسم بۆ  وەربگرەوە و بڕۆ بەهاوبەشی كاری پێوە بكە 
ئەوە دروستە، هەرچەندە باشیش نییە؛ چونكە ئەو بەر لە ئەنجامدانی گرێبەستەكە مەرجی 

 وەرگرتنی سوودی بۆ خۆی داناوە. إبن جنيم، ال�حر الرائق، ج7،ص263، مصدر سابق.
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دەهات: با بڵێین لە زەوی و ئۆتۆمبێلدا، دروســـت نییە لەســـەر ئەوە ڕێبكەون 

كـــە یەكێكیان قازانجی زەوی  وەربگرێت، ئـــەوی تر قازانجی ئۆتۆمبێل، بەڵكو 

لـــە كـــۆی قازانجی هەر دوو مامەڵەكەدا پێكـــەوە هاوبەش دەبن بەو ڕێژەیەی 

لەسەری ڕێكەوتوون.

5- زیان و قازانجی مامەڵەكە لە كۆتایی ماوەی گرێبەستەكە ئەژمار دەكرێت 

نەك هیچ كاتێكی تر، بۆ نموونە ئەگەر گرێبەســـتەكە بۆ ماوەی ســـاڵێك بێت 

لە كۆتایی ساڵەكەدا قازانج و زیان یەكال دەكرێتەوە، هەر قازانجێك هەبوو بەو 

ڕێژەیەی لەسەری ڕێكەوتوون دابەش دەكرێت.

بەاڵم ئەگەر مامەڵەكە زیانی كردبوو، ئەو كات زیانەكان تەنها لەدەســـتمایەكە 

دەردەكرێت و ڕووی كەســـی خاوەنكار ناگرێتەوە، چونكـــە خاوەنكار زیانی ئەرك و 

ماندوبوونەكەی بەركەوتووە، خاوەن دەسمایەش زیانی پارەكان، خۆ ئەگەر خاوەن 

دەسمایە ئەم جۆرە مەرجە لە گرێبەستەكەدا دابنێت، یان خاوەن كار خۆی گوتی من 

گرەنتی ئەوە دەدەم كە دەسمایەكە پارێزراو دەبێت و هیچ زیان ناكەین، ئەوە جگە 

لەوەی مەرجەكە حەرامە، گرێبەستەكەش بەتاڵ دەكاتەوە و هەڵیدەوەشێنێتەوە.

تەنها لە دوو حاڵەتدا زیانی دەستمایە دەكەوێتە ئەستۆی خاوەنی كار:

أ - ئەگەر بەهۆی كەمتەرخەمی و خەمساردی ئەوەوە زیانەكە ڕوویدا بوو.

ب - ئەگـــەر ســـەرپێچی مەرجەكانی گرێبەســـتەكە و خاوەن دەســـمایەكەی 

كردبـــوو، بۆ نموونە خاوەن دەســـمایەكە مەرجی ئەوەی بـــۆ دانابوو كە تەنها 

لەســـلێمانیدا كار بەپارەكانەوە بكات، بەاڵم ئەو شـــتی فرۆشـــتبوو بە ئێران و 

بەو هۆیەوە پارەكە فەوتا، ئەو كات هەموو زیانەكە دەچێتە ئەستۆی خاوەنی 

كارەكە، چونكە ئەمە زیانێكی سروشتی نییە، بەڵكو بە هۆی سەرپێچی ئەوەوە 

ڕوویداوە، دەبێت هەر خۆی قەرەبووی بكاتەوە. 
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سێیەم- بەكرددان )اإلستصناع(:

لەم جۆرە مامەڵەیەدا حكومەت، یان كۆمپانیا، یان بانك، یان هەر كەســــێك 

كەپێویســــتی بەدروســــتكردنی شــــتێكە ڕێك دەكەوێت لەگــــەڵ كارگەیەك، یان 

كۆمپانیایەك، یان الیەنێكی خاوەن پیشە، یان خاوەنكار، یان بەڵێندەر )مقاول( 

تا شــــتەكەی بۆ دروست بكات، ئیتر شتەكە كارگە، یان ئۆتۆمبێل، یان پڕۆژەی 

خزمەتگوزاری، یان  وەبەرهێنان، یان گەشتیاری، یان هەرشتێكی تر بێت.
ئەمـــە یەكێكە لەو ڕێگایانەی كەدەكرێت بۆ خۆ پاراســـتن لە ســـوو پەنای 
پێببرێـــت، بـــۆ نموونە ئەگەر الیەنێك پێویســـتی بە پڕۆژەیـــەك، یان كارێك 
بـــوو لەبری ئەوەی خاوەن دەســـمایەكە پارەی بەقەرز و بەســـوو بداتێ، خۆی 
پڕۆژەكەی بۆ دروســـت دەكات، لەســـەر ئەو شـــێوازەی كە داوای دەكات، دواتر 

بەچەند گوژمەیەكی كەم و درێژ خایەن، پارەكەی لێوەردەگرێتەوە.

هەرچەندە ئەم جۆرە مامەڵەیە لە بنەڕەتدا گرفتی شەرعی هەیە)12(، بەاڵم 

لەبەر بەرژەوەندی گشتی ڕێگەپێدارە)13(.

مەرجەكانی مامەڵەی بەكرددان )اإلستصناع(:

بۆ ئەوەی ئەم جۆرە مامەڵەیە شەرعی بێت، پێویستە ئەم مەرجانە لەخۆ 

بگرێت:

١- دەبێت دروستكراوەكە بڕ، قەبارە، شێوە، نرخ، مۆدێل، كاتی تەواوكردن، 

سەرجەم سیفاتەكانی تری الی هەردوو الیەنی گرێبەستەكە زانراو و ئاشكرابێت.

١٢- چونكە لە هەردوو حاڵەتەكەدا كڕیار و فرۆشیار، گرێبەست لەسەر شتێك دەكەن كە ئێستا 
بوونی نییە، واتا )معدوم(ە، فرۆشتنی شتی نەبووش )معدوم( حەرامە و دروست نییە.

الیەنی  بەرژەوەندی  دەكات،  دەستەبەر  الیەك  هەموو  بەرژەوەندی  مامەڵەیە  جۆرە  ئەم   -١٣
كڕیار لەو ڕووەوە كە بەپێی ئەو شێواز و مواسەفاتەی كە خۆی دەیەوێت، شتەكە بەكرد دەدات، 
شتەكە  نەدۆزێتەوە  كااڵكەی  بۆ  كڕیار  هەتا  كە  ڕووەوە،  لەو  فرۆشیاریش  الیەنی  بەرژەوەندی 

دروست ناكات، پارە و دەسمایە و جێ وڕێی لێ ناگیرێت.
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٢- دەبێـــت كااڵكە سروشـــتی وابێت بچێتـــە بواری دروســـتكردنەوە، وەكو 

)فڕۆكە، ئۆتۆمبێل،( و ســـەرجەم ئەو شتانەی باسمان كرد، هەربۆیە فرۆشتنی 

دانەوێڵە، زەوی، كەرەسە خاوەكان ناچنە چوارچێوەی ئەم جۆرە مامەڵەیەوە.

٣- دەبێت كاتی تەواوكردن و ڕادەستكردنی كااڵكە دیاری كراو بێت، دەكرێت 

بەڵێندەرەكـــە )مقـــاول، متعهد( هەڵبنرێت لە بەرامبـــەر ئەوەی زوو كارەكەی 

تەواو كات، پارەی زیاتری پێبدرێت، بۆ نموونە: دەكرێت بڵێین ئەگەر لەماوەی 

چوارمانگـــدا خانووەكەت تـــەواو كرد، ئـــەوە )١٠٠,٠٠٠$( ئەدەینێ، خۆ ئەگەر 

زیاتر هەوڵ بدەیـــت و زووتر، لەماوەی دوو مانگدا تەواوی بكەیت )١٢٠,٠٠٠$( 

دەدەینێ.

لەهەمان كاتیشـــدا دەكرێت مەرجی ئەوە دابنرێت، ئەگەر كارەكە لە كاتی 

دیاریكراوی خۆی تەواو نەبوو بەڵێندەرەكە ســـزا بدرێت و غەرامە بكرێت، بۆ 

هەمـــوو ڕۆژێـــك بڕێك پارەی لە كـــۆی نرخی پڕۆژەكەی لێ دابشـــكێنێت )14(، 

ئـــەم مەرجانە هەموویان شـــەرعین و هیچ گرفتیان نییـــە )15(، هیچیان ناچنە 

ئەگەر  بەاڵم  بوو،  بەڵێندەرەكەوە  كەمتەرخەمی  بەهۆی  دواكەوتنەكە  هاتوو  ئەگەر  ئەمە   -١٤
ئەوكات  نەبووە،  ئەودا  لەتوانای  كە  بوو،  دەرەكییەوە  شتێكی  بەهۆی  دواكەوتنەكە  دەركەوت 

حەرامە سزا بدرێت و غەرامە بكرێت.
اإلسالمي  الفقه  مجمع  إن  هاتووە:  بارەیەوە  لەم  ئیسالمیدا  فیقهی  كۆمكاری  بڕیارێكی  لە   -١5
المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ٧-١٢ ذي القعدة ١٤١٢هـ 
الموافق 9 – ١٤ أيار )مايو( ١99٢ م، وبعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
عقد االستصناع،  وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح 
العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرا ألن عقد االستصناع له دور كبير في تنشيط 

الصناعة، وفي فتح مجاالت واسعة للتمويل والنهوض باالقتصاد اإلسالمي، قرر ما يلي: 
أوال: إن عقد االستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة– ملزم للطرفين إذا توافرت 

فيه األركان والشروط . 
ثانيا: يشترط في عقد االستصناع ما يلي: أ- بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه 

المطلوبة. ب- أن يحدد فيه األجل. 
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خانەی ســـووەوە، چونكە تۆ ئیش وكارت الی بەڵێندەر و خاوەن پیشەكەیە نەك 

پارە، بەاڵم بەپێچەوانەوە بەڵێندەرەكە ناتوانێت هیچ كام لەم جۆرە مەرجانە 

لەســـەر الیەنی كڕیار و خاوەن پارە دابنێ، چونكە ئەو پارەی الی كڕیارەكەیە و 

هەریەك لەم مەرجانە دابنێت، یەكســـەر دەبێت بەسوو، كارەكە حەرام دەكات، 

گرێبەستەكەش هەڵدەوەشێنێتەوە.

تێبینی: مەرج نییە الیەنی بەڵێندەر بەدروستكردنی شتەكە خۆی ڕاستەوخۆ 

شـــتەكە دروســـت بكات، بەڵكو ئەویـــش دەتوانێت بڕوات لەگەڵ كەســـێكی تر 

گرێبەست بكات و ئەو كەسەی كە دەبێتە الیەنی سێیەم شتەكە دروست بكات، 

بەم شێوازەش دەگوترێت )اإلستصناع الموازی(.

بـــۆ نموونـــە: كاتێـــك هـــەر دوو الیەنی كڕیار و فرۆشـــیار لەســـەر هەموو  

وردەكارییەكانی گرێبەســـتەكە ڕێك دەكەون، الیەنی دووەم كە بەڵێندەرەكەیە 

دەتوانێت خۆی شـــتەكە دروســـت نەكات، بەڵكو ئەویش بڕوات لەگەڵ بانكێك، 

یـــان كۆمپانیایـــەك، یان كارگەیەكی تر ڕێك بكەوێـــت و پڕۆژەكە بداتە ئەو تا 

بۆی دروست بكات.

لەم حاڵەتەدا كۆمەڵێك مەرجی تر هەیە زیاد لەو مەرجانەی تر كەلەسەرەوە 

باسمان كرد، پێویستە الیەنەكان پێوەی پابەند بن مەرجەكانیش بریتین لە: 

١- نابێـــت كاری بەڵێندەری یەكەم خۆی لە گرێبەســـتەكەدا بەمەرج گیرا 

بێـــت، یـــان نرخێكی مەعنەوی هەبێـــت، بۆ نموونە كەســـێك دەچێت لەگەڵ 

بەڵێندەرێكـــی خاوەن ئەزموون گرێبەســـتێك دەكات، خانوویەكی بۆ دروســـت 

ثالثا: يجوز في عقد االستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة آلجال محددة. 
رابعا: يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن 

هناك ظروف قاهرة. والله أعلم. 
مجلة المجمع،ع ٧، ج٢، ص ٢٢٣، قرار رقم: ٦5 ) ٣/٧( بشأن عقد االستصناع.
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بـــكات، دروســـت نییە ئـــەم بەڵێندەرە بڕوات لەگەڵ كەســـێكی بـــێ ئەزموون 

گرێبەست بكات و بەو بڵێت خانووەكە دروست بكە، چونكە الیەنی كڕیار لەبەر 

ئەزموونەكەی ئەمی هەڵبژاردووە، بۆیە ئەم خاڵە  وەكو مەرج سەیر دەكرێت.

یان كەسێك دەچێت لەگەڵ بانكێك ڕێك دەكەوێت كە ئۆتۆمبێلێكی لەماركەی 

تۆیۆتـــا بۆ دروســـت بكات، هەموومـــان دەزانین كە ماركەی ئـــەم كۆمپانیایە و 

بەرهەمەكانی، نرخیان لەنرخی بەرهەمی زۆرێك لە كۆمپانیاكانی تر زیاترە، 

لەبەرئـــەوە بانكەكـــە ناتوانێـــت بڕوات گرێبەســـت لەگـــەڵ كۆمپانیایەكی تر 

بكات، تا ئەو ئۆتۆمبێلەكە بۆ الیەنی یەكەم دروســـت بكات، با هەموو مەرجە 

داواكراوەكانیشـــی تێدا بێت؛ چونكە ماركەی توێتا لەگەڵ هەر ماركەیەكی تر 

جیاوازە، ئەویش لەبەرئەوەیە ئەو ماركەیەی هەڵبژاردووە.

٢- دەبێت بەڵێندەری یەكەم بەشـــێوازێكی ســـەربەخۆ و گرێبەستێكی نوێ، 

لەگـــەڵ بەڵێندەری دووەم ڕێك بكەوێت، نابێت لەیەك گرێبەســـتدا ئەو جۆرە 

ڕێكەوتنە ئەنجام بدرێت.

٣- هەموو بەرپرسیارێتیەكی جێبەجێكردنی پڕۆژەكە، بەو شێوازەی كە الیەنی 

یەكــــەم، لەگەڵ بەڵێندەری یەكەم ڕێكەوتوە، هەر لە ئەســــتۆی بەڵێندەری یەكەمە، 

هەر ئەو لە هەموو كەم و كورتییەكانی پڕۆژەكە بەرپرسیارە، بۆی نییە الیەنی كڕیار، 

یــــان داواكار بــــەرەو ڕووی بەڵێندەری دووەم بكاتەوە، بــــەو بیانووەی كە جێبەجێ 

كاری پڕۆژەكــــە بەڵێندەری دووەمــــە، چونكە الیەنی داواكار هیــــچ پەیوەندییەكی 

لەگەڵ بەڵێندەری دووەم نییە، هیچ گرێبەستێكیش لەنێوانیاندا نییە.

٤- هەر ســـەرپێچی و زیانێك لە نێوان بەڵێندەری یەكەم و دووەم دروســـت 

بێـــت، الیەنی یەكەم لێی بەرپرســـیار نییـــە و هیچ پەیوەندی بـــەوەوە نییە، 

بەڵێندەری یەكەم لێی بەرپرسیارە.
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چـــوارەم- بەقەرز كڕیـــن بەگران، بەحازر فرۆشـــتنەوە بەنرخێكی كەمتر 

)الزرنقة( )16( )التورق()17(:

ئەمە ڕێگە چارەیەكی ترە بۆ خۆپاراســـتن لە سوو، لەم شێوازە مامەڵەیەدا 

الیەنێك كە پێویستی بەپارەیە، لەبری ئەوەی بچێت بە سوو پارە  وەربگرێت، 

دەڕوات پڕۆژەیـــەك، یان كارگەیەك، یان هەرشـــتێكی تـــر بەقەرز دەكڕێت بە 

نرخێكـــی زیاتر، دواتـــر دەچێت دەیفرۆشـــێتەوە بەپارەی حـــازر بەنرخێكی 

كەمتر، بەمەش دەســـتمایەی دەست دەكەوێت، دەتوانێت بازرگانی پێوە بكات، 

پارەی قەرزەكەشی بەگوژمە بداتەوە.

هەر چەندە هەندێك لە زانایان ئەم شێوازی مامەڵەیەیان پێ دروست نەبووە، )18(، 
بەاڵم زۆرینەی زانایان لەحەنەفی)19(، مالكی)20(،شـــافعی)21(، حەنبەلییەكان)22(

ڕێگەیان پێداوە، زانایانی هاوچەرخیش بەكۆی دەنگ ڕێگەیان پێداوە)23(.

١٦- شافعییەكان بەم جۆرە مامەڵەیە دەڵێن )الزرنقة(.
١٧- حەنبەلیەكان بەم جۆرە مامەڵەیە دەڵێن )التورق(.

١8- وەكو: إبن تيمية، إبن القيم.
١9- إبن عابدين، حاشية إبن عابدين، ج5، ص٣٢٦، مصدر سابق.

٢٠- الصاوي )أحمد بن محمد الخلوتي(، بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك، ج٣، 
دار المعارف/ بيروت، ص١٣٠.

٢١- زكريا األنصاري )زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 
ج٢، دار الكتاب اإلسالمي، بيروت، ص٤١.

٢٢- المرداوي )علي بن سليمان المرداوي(، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ج٤، دار إحياء 
التراث العربي، بيروت، ص٣٣٧.

٢٣- كۆمكاری فیقهی ئیسالمی دەربارەی ئەم جۆرە مامەڵەیە دەڵێت: )إن مجلس المجمع الفقهي 
اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت 
يوم السبت ١١ رجب ١٤١9 هـ الموافق ٣١ /١٠ / ١998 م قد نظر في موضوع حكم بيع التورق، وبعد 
المسألة قرر  العلماء في هذه  الشرعية، وكالم  والقواعد  األدلة،  إلى  والرجوع  والمناقشة،  التداول 
المجلس مايأتي: أوال: أن بيع التورق : هو شراء سلعة في حوزة البائع  وملكه بثمن مؤجل، ثم 

يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد )الورق(.
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مەرجەكانی دروستی ئەم جۆرە مامەڵەیە:

بۆ دروســـتی ئەم جۆرە مامەڵەیـــە زانایان كۆمەڵێك مەرجیـــان داناوە كە 

ئەمانەن:

١- مەرجـــی ســـەرەكی دروســـتی ئەم مامەڵەیـــە ئەوەیە كـــە نابێت كااڵكە 

بفرۆشـــرێتەوە بەفرۆشـــیاری یەكەمجاری، چونكە ئەوە دەبێتە فێڵێك بۆ سوو 

خواردن.

بۆیـــە دەبێت كەســـەكە ئـــاگادار بێـــت كە بەهیچ شـــێوەیەك بـــۆی نییە 

بیفرۆشـــێتەوە بەو كەســـە، یان كۆمپانیایە، یان بانكەی كـــە لێی كڕیوە، یان 

هەر كەســـێك كە شـــەریكی ئەو بێت، یان ئەو ڕایسپاردبێت، بەڵكو بۆی هەیە 
ثــانــيا: إن بيع التورق هذا جائز شرعا، وبه قال جمهور العلماء؛ وألن األصل في البيوع اإلباحة، 
ُ اْل�نَْيَع  وَحرهََّم الرِّب} البقرة: ٢٧5، ولم يظهر في هذا البيع ربا القصدا  وال  لقول الله تعالى: {َوَأَحلهَّ اللهَّ

صورة؛  وألن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما.
ثــالثــا: جواز هذا البيع مشروط بأن اليبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها 
األول ال مباشرة  وال بالواسطة، فإن فعل فقد  وقعا في بيع العينة المحرم شرعا؛ الشتماله على 

حيلة الربا فصار عقدا محرما(.
لیژنەی هەمیشەیی توێژینەوەی زانستی و فەتوای سعودیش دەڵێت: )مسألة التورق هي أن تشتري 
سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل 
أن تنتفع بثمنها، هذا العمل ال بأس به عند جهور العلماء(. أحمد بن عبد الرزاق الدويش، فتاوى 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ج١٣،ص١٦٢.
 شێخ عثیمین دەربارەی ئەم مامەڵەیە دەڵێت: )مسألة التورق من مسائل العينة، لكن على القول 
بأنها حالل ال بد أن يكون الباعث لها الحاجة، فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام 

ال يجوز..لكن أنا أرى أنها حالل بشروط هي:
الشرط األول: أن يتعذر القرض أو السلم، أي: أن يتعذرالحصول على المال بطريق مباح، 

الشرط الثاني: أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة.
الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع، فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في 
ضمانه.. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثالثة، فأرجو أال يكون بها بأس؛ ألن اإلنسان قد يضطر أحيانا 
إلى هذه المعامالت(. بڕوانە: محمد بن صالح بن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج8، 

ط١، دار إبن الجوزي، ١٤٢٢، ص٢٢١.
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بیفرۆشێت بە هەركەسێكی تر كە پەیوەندی بە فرۆشیاری یەكەمەوە نەبێت.

جگە لەمە بۆی نییە بیكاتە بریكار )وكیل(ی خۆیشـــی، بۆ ئەوەی كااڵكەی 

بۆ بفرۆشـــێتەوە بە كەســـێكی تر، بەڵكو دەبێت كااڵكە هیـــچ پەیوەندییەكی 

بەوەوە نەمێنێت.

٢- باشتر وایە هەتا زۆر ناچار نەبێت پەنا بۆ ئەم ڕێگەیە نەبات، چونكە  

وەكـــو پێشـــتریش ئاماژەمان پێكرد، هەندێك لە زانایـــان بە حەرامی دەزانن؛ 

جـــا بە خاتری ئەوەی لەو گومان و دودڵییە بڕواتە دەرەوە، باشـــتر وایە هەتا 

بـــە قـــەرز، یان بەخێـــر، یان بە هەر ڕێگـــە چارەیەكی تری شـــەرعی، پارەی 

دەستبكەوێت، ئەم شێوازە بەكار نەهێنێت.

٣- دەبێت بەشـــێوازێكی كرداری و ڕاستەقینە كااڵكە بكڕێت و بێتە خاوەنی 

ئەوجا بیفرۆشـــێتەوە بە كەســـێكی تر، نەوەك هەر تەنها قســـەو بەڵێن بێت؛ 

چونكە ئەو كات حەرام دەبێت.
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ڕێكارە شەرعییەكان بۆ خۆپاراستن لەسوو:

لەم بەشەشـــدا درێژە بەڕێكارە شـــەرعییەكان دەكەین بۆ خۆ 

پاراستن لە سوو، گرنگترینی ئەو ڕێكارانەی تر بریتین لە:

5- فرۆشتنی پێشوەخت )بیع السلم(:

٦- هاوبەشیبوون بە پارە و كاری هاوبەش )المشاركة(.

٧- بەكرێـــدان لەگـــەڵ بەڵێنی پێفرۆشـــتن، یان پێبەخشـــین 

)اإلجارة المنتهیة بالتملیك(.

بەشی دەیەم)1(
١- ڕۆژی ٢٠١5/٢/٧ تۆماركراوە.
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پێنجەم: فرۆشتنی پێشوەخت )بیع السلم(:

 بریتییە لە فرۆشـــتنی كااڵیەكی دیـــاری ئامادەنەبوو زانراو، بە پارەیەكی 

حازر. 

بیرۆكـــەی ئەم مامەڵەیەش، ئەوەیە كاتێـــك الیەنێكی  وەكو حكومەت، یان 

هـــەر كارگەیـــەک، یان كۆمپانیایەك پێویســـتی بەپارە و دەســـتمایە دەبێت، بۆ 

بەگەڕخســـتنی كارگە و پڕۆژەكانی، یان دەزگا  وەبەرهێنەرەكانی، لەبری ئەوەی 

پارە بەســـوو  وەربگرێـــت، دەتوانێت بەشـــێك لە بەرهەمەكانـــی  وەكو نەوت، 

یـــان غاز، یان هەر بەهەمێكی تری پێشـــوەخت بەپارەیەكی هەرزانتر لەبازاڕ 

بفرۆشـــێت، پاش ماوەیەكی تر ڕادەســـتی الیەنی كڕیاری بـــكات، بەمەش ئەم 

دەتوانێت ســـوود لەوپارانە  وەربگرێت و پڕۆژە و بەرهەمەكانی خۆی پێ بەگەڕ 

بخات و زیاد بكات، الیەنی خاوەنی دەســـتمایەش ســـوود لە هەرزانی نرخەكان 

دەبینێت.  بەم شێوەیەش هەردووال قازانج دەكەن.

زانایان بەم جۆرە مامەڵەیە دەڵێن: )بیع المحاویج( واتا: فرۆشتنی خەڵكانی 

خاوەن پێداویستی.

عەبدوڵاڵی كـــوڕی عەبباس دەڵێت: َق��ِدَم النَِّبيُّ s اْلَِدينَ��َة، َُهْم يُ�ْشِلُف���َن ِبالتَّْمِر 

َل اأََجٍل  نَتَ��نْيِ  َوالثَّاَلَث، َفَقاَل:}َمْن اأَ�ْشَلَف ِفى َتٍْر، َفْليُ�ْشِل��ْف ِفى َكْيٍل َمْعُل�ٍم، ََوْزٍن َمْعُل�ٍم، اإِ ال�شَّ
َمْعُل�ٍم{)1(. واتا: كاتێك پێغەمبەری خودا s تەشریفی هێنایە مەدینە، خەڵكی 
مەدینە بۆ ماوەی ســـاڵ و دووساڵ خورمایان دەكڕی، پێغەمبەری خودا s كە 

ئەوەی بینی فەرمووی: هەركەس شتێكی كڕی كە ئێستا بوونی نییە، با شتێك 

بكڕێت كە پێوانە، كێشانە، كاتی ڕادەستكردنی دیار و زانراو بێت.

١- البخاري، صحيح البخاري، ج٣،ص85، رقم الحديث )٢٢٤٠(، مصدر سابق. مسلم، صحيح مسلم، 
ج5،ص55، رقم الحديث )٤٢٠٢(، مصدر سابق، اللفظ لمسلم. 
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ئایا فرۆشـــتنی پێشـــوەخت دەچێتە ژێر خانەی فرۆشـــتنی شتی نەبووەوە 

)بیع المعدوم(؟

كڕین و فرۆشـــتنی پێشـــوەخت ناچێتە ژێر خانەی ئـــەو فەرموودەیەی كە 

ِ s يَاأِْتيِني  حەكیمـــی كـــوڕی حیزام دەیگێڕێتـــەوە و دەڵێت: )ُقْل��ُت يَ��ا َر�ُش���َل الهّ

�ِق َفَقال: }َل تَِبْع َما لَْي�َض  ُج��ُل يَ�ْشاأَلُِني ِمْن الْبَْيِع َما لَْي�َض ِعْن��ِدي َفاأَِبيُعُه ِمْنُه ثُمهّ اأَبْتَاُعُه ِمْن ال�شهّ الرهّ
ِعْن��َدَك{..()2(. واتـــا: گوتم ئەی پێغەمبەری خودا s كەســـی وادێتە الم داوای 
فرۆشتنی شتێكم لێ دەكات كە خۆم نیمە، منیش پێی دەفرۆشم، دواتر دەچم 

لـــە بازاڕ دەیكڕم و ڕادەســـتی ئەوی دەكەم. پێغەمبەری خـــودا s فەرمووی: 

شتێك مەفرۆشە كە خاوەنی نیت. 

چونكە ئەم فەرموودەیە تایبەتە بە فرۆشتنی خودی شتێكی دیاریكراو كە 

هی كەسێكی ترە، بۆ نموونە فرۆشتنی خانویەك، یان ئۆتۆمبێلێكی دیاریكراو 

كـــە هی كەســـێكی ترە، ئێمـــە خاوەنی نین، ئیتر چۆن مافـــی ئەوە بدەین بە 

خۆمان كە بیفرۆشین بە كەسێكی تر، كێ دەڵێت خاوەنەكەی دەیفرۆشێت، یان 

نـــا، یان لەوانەیە بەر لـــەوەی ئێمە بیكڕین بفەوتێت، ئەمەش جیاوازە لەوەی 

كە تۆ شـــتێك بفرۆشـــیت كە بڕو قەبارە و شێوەی زانراو بێت، بەاڵم دیاریكراو 

نەبێـــت، چونكـــە دڵنیاین لەوەی كە لەو شـــێوەیەمان هەر دەســـت دەكەوێت، 

هاوشێوەی فرۆشراوەكە زۆرە لە بازاڕدا.

زانایان ئەو شـــتانەی دەفرۆشـــرێن و لە كاتی گرێبەستەكەدا بووونیان نییە 

دەكەن بەسێ بەشەوە: 

أ - نەبوویەكی زانراو: كە هەموو سیفاتەكانی دیار و ئاشكرا بێت، هاوشێوەی 

زۆر بێت و وەكو لە كڕین و فرۆشـــتنی پێشـــوەختدا. فرۆشتنی ئەم جۆرەش بە 

٢- البيهقي، السنن الكبرى، ج5،ص٢٦٧، رقم الحديث )١٠٧٢5( مصدر سابق. والحديث صححه األلباني 
في إرواء الغليل أنظر. األلباني، إرواء الغليل، ج5، ص١٤٢، رقم الحديث )١٢9٢(، مصدر سابق.
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كۆی دەنگ دروستە.

ب - نەبوویەك كە پاشـــكۆ و پەیوەستەی شتێكی هەبووە، ئەمانیش دەبن بە 

دووبەشەوە:

بەشـــێكیان كڕین و فرۆشتنیان دروســـتە، وەكو ئەو بەروبوم و بەرهەمانەی 

كـــە جیاوازییەكی ئەوتۆ لە نێوان دانەكانیـــدا نییە، بۆ نموونە بەرهەمەكانی 

هـــەر كارگەیەك هەموو نموونەكانی وەك یەكن، جیاوازییەكی ئەوتۆ لە نێوان 

دانەكانیـــدا نییە، بۆ نموونە تۆ كاتێك ئۆتۆمبێلێكی دروســـتكراوی كارگەیەك 

دەبینیـــت، دەتوانیـــت هەزار ئۆتۆمبێل لەو كارگەیە بكڕیت كە ئێســـتا بوونی 

نییە، پاش دوو ساڵی كە ئۆتۆمبێلەكان وەربگریت، چونكە جیاوازییەكی ئەوتۆ 

لە نێوان ئەوەی هەیە و ئەوەشی نییە دروست نابێت.

بەشەكەی تریشیان ئەوەیە كە لەوانەیە جیاوازی بەرچاو لە نێوان دانەكانی 

بەرهەمەكەدا دروست بێت، وەكو شوتی، كاڵەك، ئەم جۆرە بەرهەمانە، كە زۆر 

ئاســـتەمە بتوانیت خەماڵندنی بۆ بكەیت، بۆ نموونە شـــوتی هەیە لەوانەیە 

)٢٠كغم( بێت و هەیە لەوانەیە تەنها )٢كغم( بێت، بۆیە زانایان لەسەر فرۆشتنی 

ئەم بەشە دوو بۆچوونیان هەیە: بۆچوونی پەسەند ئەوەیە كە فرۆشتنی ئەم 

بەشـــەش دروســـتە و كێشـــەی نییە، چونكە لە كۆی گشـــتیدا دەتوانین لەسەر 

كێشـــێكی مامناوەنـــد ڕێك بكەوین. بۆچوونەكەی تـــر پێی وایە كە ئەم جۆرە 

بەرهەمانە هەتا پێنەگەن فرۆشـــتنیان دروست نییە، ئەم بۆچوونەش الوازە و 

ئاســـتەنگی زۆر بۆ جوتیار و خەڵكانی  وەبەرهێن دروســـت دەكات، بەپێی ئەم 

بۆچوونـــە بێت، دەبێت ئەم جۆرە بەرهەمانە هەتا بەتەواوی پێنەگەن كڕین و 

فرۆشتنیان پێوە نەكرێت.

ت - نەبوویەكە كە ئەگەری بوونی الوازە و نازانین بەردەست دەبێت، یان نا، 
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ئەمەیان زانایان بە كۆی دەنگ پێیان وایە فرۆشتنی حەرامە، نەك لەبەرئەوەی 

لەئێستادا بوونی نییە، بەڵكو لەبەرئەوەی لە دواتریشدا ئەگەری بوونی الوازە و 

مەترسی نەبوونی لێدەكرێت، ئەمەش گرێبەستەكە پوچ دەكاتەوە.

ئەم بەشەشــــە كــــە لە فەرموودەكــــەی حەكیمی كوڕی حیزامــــدا ڕێگری لە 

فرۆشــــتنی كراوە، نەك بەشــــەكانی تر، إبن القیم لەڕاڤەی ئــــەو فەرموودەیەدا 

دەڵێــــت: )لي�ض يف كتاب ال، ول يف �شنة ر�ش���ل ال s، ول يف كالم اأحد من ال�شحابة اأن 

بيع العدوم ل يج�ز، ل بلفظ عام  ول بعنى عام، اإنا يف ال�شنة النهي عن بيع بع�ض الأ�شياء التي 
ه��ي معدومة، كم��ا فيها النهي عن بيع بع�ض الأ�شياء ال�ج���دة، فلي�شت العلة يف النع ل العدم  
ول ال�ج���د، بل ال��ذي  وردت به ال�شنة النهي ع��ن بيع الغرر، وه� ما ل يق��در على ت�شليمه، 
�ش���اء كان م�ج�دا اأو معدوم��ا كبيع العبد الآبق والبعي ال�ش��ارد اإن كان م�ج�دا، اإذ م�جب 
البي��ع ت�شليم البيع، ف��اإذا كان البائع عاجزا عن ت�شلميه فه� غرر، وخماط��رة، وقمار()3(. واتا: 
نــــە لــــە قورئانەكەی خوای گــــەورە، نە لە ســــوننەتەكانی پێغەمبەرs، نە لە 

قســــەی هیچ كام لە هاوەاڵنی پێغەمبەردا هاتووە، كە فرۆشــــتنی شــــتی نەبوو 

دروســــت نییە، نە بە وتەو نە واتایەکی گشتی،  بەڵكو ئەوەی لە فەرموودەكانی 

پێغەمبــــەردا s هاتــــووە، ڕێگری لە فرۆشــــتنی هەندێك شــــتی نەبوو كراوە، 

هەر وەك چۆن ڕێگری لە فرۆشــــتنی هەندێك شــــتی هەبــــووش كراوە، كەواتە 

هــــۆكاری ڕێگیرییەكــــە بوون و نەبوونی كااڵكە نییە، بەڵكو ئەوەیە كە شــــتەكە 

نەزانراوە و توانای ڕادەســــتكرنی نییە، جا هەبێت، یان نا جیاوازی نییە، وەكو 

فرۆشــــتنی كۆیلەیەكی هەڵهاتوو، یان  وشــــترێكی  ونبوو با بوونیشــــیان هەبێت، 

چونكە یەكێك لە بنەماكانی فرۆشــــتن ڕادەســــتكردنی شــــتە فرۆشراوەكەیە بۆ 

كڕیارەكە، خۆئەگەر كەســــی فرۆشیار توانای ڕادەستكردنی كااڵكەی نەبوو ئەوە 

٣- إبن القيم )محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية(، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ج٢، دراسة  
وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ط١٣88هـ/١9٦8م، ص٣٠.
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نەزانی، مەترسی، قومار دروست دەكات.

لە شوێنێكی تردا و بۆ زیاتر ڕوونكردنەوەی مەبەستەكەی وەاڵمی گومانێكی 

تـــر دەداتەوە و دەڵێت: )وقد ظن طائفة اأن بي��ع ال�شلم خم�ش��ض من النهى عن بيع ما لي�ض 

عن��ده، ولي�ض ه��� كما ظن�ه فاإن ال�شلم يرد على اأمر م�شم�ن يف الذمة ثابت فيها مقدور على 
ت�شليم��ه عن��د حمله  ول غرر يف ذلك  ول خطر()4(. واتا: هەندێك پێیان وایە فرۆشـــتن 
پێشـــوەخت تایبەت كراوە و دەرهێنراوە لە حوكمی فرۆشـــتنی ئەو شتانەی كە 

بە هۆی نەبوونیانەوە ڕێگری لە فرۆشـــتنیان كراوە، ئەم گومانەشـــیان لەجێی 

خۆیدا نییە، چونكە فرۆشـــتنی پێشوەخت بۆ كااڵیەكی دیاری جێگیر دێت لە 

ئەســـتۆی خاوەنەكەی كە توانای ڕادەســـتكردنی هەیە لە كاتی خۆیدا، ئەمەش 

هیچ مەترسی و نەزانراوییەكی تێدا نییە. 

مەرجەكانی فرۆشتنی پێشوەخت )بیع السلم(:

ئـــەو مەرجانەی كە پێویســـتە بۆ دروســـتی ئەم جـــۆرە مامەڵەیە بوونیان 

هەبێت ئەمانەن:

١- دەبێت هەموو ســـیفاتەكانی كااڵ فرۆشراوەكە زانراو بێت، لەڕووی جۆر، 

كێـــش، قەبارە، هتد. چونكە پێغەمبەری خودا s فەرمووی: }َفْليُ�ْشِلْف ِفى َكْيٍل 

َمْعُل�ٍم، ََوْزٍن َمْعُل�ٍم{. بۆ نموونە ئێمە ئۆتۆمبێلێكمان بەپارەی پێشەكی فرۆشتوە 
بۆ شـــەش مانگی تر، دەبێت هەموو مواســـەفاتەكانی ئەو ئۆتۆمبێلە لە ڕووی 

نـــرخ، جۆر، مۆدێل، ڕەنگ، قەبارە، گشـــت  وردەكارییەكانی تری كە كاریگەری 

لەســـەر نرخەكەی دروســـت دەكەن، ڕوون و ئاشكرا بێت وەك ئەوەی لەبەرچاو 

بێت، ئەگەرنا ئەوە مامەڵەكە نەزانی تێدەكەوێت، دروست نابێت.

٤- إبن القيم )محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية(، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج5، ط١٤، 
مؤسسة الرسالة- بيروت، مكتبة المنار اإلسالمية- الكويت، ص٧١8، تحقيق: شعيب األرناؤوط - عبد 

القادر األرناؤوط.
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٢- نابێت نرخ و كااڵكە هاوڕەگەز بن، بە تایبەتی لەو شـــتانەی كە سوویان 

تێـــدا دروســـت دەبێت: بۆ نموونە نابێت نرخەكە دینـــار، یان دۆالر، یان هەر 

دراوێكـــی تر بێت و كااڵكەش ئاڵتون، یان زیـــو بێت، یان نرخەكە گەنم بێت و 

كااڵكـــەش گەنم، یـــان جۆ، یان هـــەر دانەوێڵەیەكی تر بێـــت، چونكە ئەوانە 

هەموویان سوویان تێدا دروست دەبێت و شەرعی نییە، بەو شێوەیە مامەڵەیان 

پێوە بكرێت، بەاڵم دەكرێت نرخەكە دراوبێت و كااڵكە گەنم، یان جۆ بێت.

٣- دەبێت كااڵكە ئێستا ئامادە نەبێت، بۆ ماوەیەكی تر بەردەست بێت، خۆ 

ئەگەر ئێســـتا، یان تا یەك دوو ڕۆژی تر بەردەســـت بوو، ئەوە پێی ناگوترێت 

سەلەم، بەڵكو مامەڵەیەكی ئاساییە.

٤- دەبێت كااڵكە شتێكی دیاریكراوی سنوردار، یان دانسقە و دەگمەن نەبێت، 

بـــۆ نموونە لەســـەر ئەوە ڕێبكـــەون كە لە گەنمەكـــەی زەوی فاڵن كەس )١٠( 

تەن گەنمی بداتێ، یان ئۆتۆمبێلەكەی فاڵن كەســـی بەســـەلەم پێبفرۆشـــێت، 

یان دەبێت شـــتەكە بەرهەمی فرۆشـــیار خۆی بێت، ئەمانە هیچیان دروســـت 

نیـــن، چونكـــە كێ دەڵێت زەوی فاڵن كەس ئەو ســـاڵە بەرهەمـــی دەبێت، یان 

ئۆتۆمبێلی فاڵن كەس تا ئەو كات دەمێنێت، یان دەیفرۆشـــێت، یان ئەو كەسە 

خـــۆی ئەو كااڵیەی پێ بەرهەم دەهێنرێت، بەڵكو ئێمە جۆری شـــتەكە دیاری 

دەكەین، كەســـی فرۆشیار پێویستە لە كاتی دیاریكراوی خۆیدا شتەكەمان بەو 

مواسەفاتەی لەسەری ڕێكەوتوین بۆ ئامادە بكات، ئیتر چۆنە و هی هەركەسێكە 

ئەوە كێشەی ئێمە نییە.

دەبێت كاتی بەردەســـت بوون و ڕادەســـتكردنی كااڵكە دیاریكراو بێت،   -5

دڵنیای بین كە كااڵكە لەو كاتەدا بوونی دەبێت )5(، چونكە یەكێك لەو مەجانەی 

5- لێرەدا مەرج نییە ڕۆژێكی دیاریكراو باس بكرێت، بەڵكو دەتوانین بڵێین بۆ  وەرزی پێگەیشتنی 
بەروبوومەكە، یان كاتی دروێنە.
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تر كە پێغەمبەری خودا s لە فەرموودەكەیدا باسی كردووە دەبێت: } اإَِل اأََجٍل 

َمْعُل�ٍم{ بێت. خۆ ئەگەر ئەو كاتە بەردەســـت نەبوو ئەوە كڕیارەكە سەرپشـــك 
دەكرێـــت، لـــە چاوەڕوانكردنـــی پەیداكردنی كااڵكـــە، یان هەڵوەشـــاندنەوەی 

گرێبەستەكە و  وەرگرتنەوەی پارەكەی.

٦- دەبێت نرخی كااڵكە دەستبەجێ ڕادەستی فرۆشیار بكرێت و دوانەكەوێت؛ 

چونكـــە ئەگـــەر نرخەكەش بوو بە قـــەرز و كااڵكەش خۆی قـــەرزە، ئەو كات 

دەچێتە ژێر خانەی فرۆشـــتنی قەرز بە قەرز و ئەمەش زانایان بە كۆی دەنگ 

دەڵێن حەرامە()6(. 

خۆ ئەگەر کەسی کڕیار، بەشێك لە پارەكەی ڕادەست كرد، ئەو كات زانایان 

دەڵێن گرێبەســـتەكە تەنها لەو بەشـــەدا دروســـتە كە پارەكەی ڕادەست كراوە، 

ئەوەی تری هەڵدەوەشێتەوە، بۆ نموونە ئەوان لەسەر فرۆشتنی )١٠( تەن گەنم 

ڕێكەوتون، بەاڵم كەســـی كڕیار تەنها پارەی پێنج تەنی ڕادەســـت كردووە، لەم 

حاڵەتەدا گرێبەســـتەكە تەنها بۆ پێنج تەنیان دروستە و ئەوەی تر كەپارەكەی 

ڕادەست نەكراوە هەڵدەوەشێتەوە.

٧- لە ئەگەری دواكەوتنی ڕادەستكردنی كااڵكە، نابێت گرێبەستەكە مەرجی 

ســـزای دارایی لەسەر فرۆشیار دابنێت، ئەگەر ئەو مەرجەی تێدا بوو، یەكسەر 

دەبێتە سوو  و مامەڵەكە حەارم دەبێت.

٦- بەاڵم ئەگەر دواكەوتنەكە بۆ ماوەیەكی كەم بوو، ئەوە حەنەفی، شافعی، حەنابیلەكان دەڵێن 
هەر حەرامە و دەبێت لە كاتی ئەنجامدانی گرێبەستەكەدا دەستبەجێ پارەكە ڕادەستی فرۆشیار 
بكرێت و بەهیچ شێوەیەك دوا نەكەوێت.  مالكییەكانیش هاوڕان لەگەڵیان لەسەر ئەوەی كەدەبێت 
یەكسەر پارەكە ڕادەست بكرێت، بەاڵم دەڵێن ئەگەر تا سێ ڕۆژ دوا بكەوێت ئەوە كێشەی نییە، 
چونكە ماوەیەكی كەمە، بەاڵم لەوە زیاتر بە كۆی دەنگ دەڵێن دروست نییە.  زۆرینەی زانایانی 
هاوچەرخیش لەبەر ئاسانكاری بۆچوونی مالكییەكان پەسەند دەكەن. بڕوانە: إبن رشد )محمد 

بن أحمد بن رشد(، المقدمات الممهدات، ج٢، ط١، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ١988،١٤٠8، ص٢8.
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8- نابێـــت ئەو كااڵیەی كە بەســـەلەم كڕدراوە مامەڵەی كڕین و فرۆشـــتنی 

پێوە بكرێت تا وەردەگیرێت )7(، )8(.

٧- ئەمەش بۆچوونی زۆرینەی زانایانی حەنەفی و مالكی و شافیعی و حەنبەلییەكان، ئیبن تەیمییە 
لە یەكێك لە بۆچوونەكانیدا، ئەمان پێیان وایە تا كەاڵكە  وەرنەگیرێت، نابێت كڕین و فرۆشتنی 
لەو  قودامە  ئیبن  ئەویش،  نە غەیری  یەكەمی و  نەفرۆشیاری  لەگەڵ هیچ كەس،  بكرێت  پێوە 
بارەیەوە دەڵێت: )أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فال نعلم في تحريمه خالفا(. إبن قدامە، المغنی، 
ج٤،ص٢٢٧، مصدر سابق.  كۆمكاری فیقهی ئیسالمیش پشتگیری ئەم بۆچوونە دەكات و لەو بارەیەوە 
دەڵێت: )مع التأكيد علي قرار المجمع رقم ٦٣)١/٧( بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه  

ونصه: ال يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها( انتهی.
بۆچوونێكی تر هەیە پێی وایە فرۆشتنەوەی كااڵكە بەر لەوەرگرتنی دروستە، ئەمەش بۆچوونی 

ئیبن عەبباس و هەندێك لەمالكییەكان، بۆچوونێكی إبن تیمیەیەی لەسەرە.
بۆچوونی سێیەم پێی وایە فرۆشتنەوەی كااڵكە بەر لەوەرگرتنی تەنها بە كەسی قەرزار دروستە، 
جگە لەو بەكەسی تر دروست نییە، ئەمەش بۆچوونی هەندێك لە زانایانی )حەنبەلییەكان  وإبن 

عثیمین(ە.
باشتر وایە مرۆڤ خۆی لەو جۆرە مامەڵەیە بپارێزێت تا تووشی حەرام نەبێت، چونكە بەالی 

زۆربەی زانایانی كۆن و نوێوە حەرام و قەدەغەیە.
8- ئەمەش بڕیارێكی كۆمكاری فیقهی ئیسالمیە دەربارەی  وردەكارییەكانی مامەڵەی سەلەم و ئەو 
مەرجانەی كە باسمان كرد: إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره 
التاسع بأبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة من ١ – ٦ ذي القعدة ١٤١5هـ، الموافق ١ – ٦ نيسان 
)إبريل( ١995م، بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم  وتطبيقاته 

المعاصرة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أوال: بشأن )السلم(:

  أ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه، ويمكن ضبط صفاته، ويثبت دينا 
في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.

  ب- يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، لو 
كان ميعاد و قوعه يختلف اختالفا يسيرا ال يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.

 ج- األصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثالثة  ولو 
بشرط، على أن ال تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن األجل المحدد للسلم.

 د- ال مانع شرعا من أخذ المسلم )المشتري( رهنا أو كفيال من المسلم إليه )البائع(.
 هـ- يجوز للمسـلم )المشتري( مبادلة المسلم فيه بشيء آخر- غير النقد- بعد حلول األجل، سواء 
كان االستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت  وال إجماع، ذلك 
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شەشەم: هاوبەشیبوون بەپارە و كاری هاوبەش )المشاركة(:

ئەمـــە یەكێكی ترە لە ڕێكارە شـــەرعییەكان بۆ خۆپاراســـتن لە ســـوو، بۆ 

نموونـــە كاتێك حكومەت كۆمپانیایەك، یان بانكێك، یان هەر كەســـێك داوای 

پـــارە دەكات بۆ ئەنجامدانی پڕۆژەیەك، لەبری ئەوەی پارە بەقەرز و بەســـوو  

وەربگرێت، دەكرێت پێكەوە و لەگەڵ چەند الیەنێكی تر، بەهاوبەشی پڕۆژەكە 

بشرط أن يكون البدل صالحا ألن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم.
 و- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول األجل فإن المسلم )المشتري( يخير 
بين االنتظار إلى أن يوجد المسلم فيه  وفسخ العقد  وأخذ رأس ماله،  وإذا كان عجزه عن إعسار 

فنظرة إلى ميسرة.
  ز- ال يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، ألنه عبارة عن دين، وال يجوز 

اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.
 ح- ال يجوز جعل الدين رأس مال للسلم؛ ألنه من بيع الدين بالدين.

ثانيا: بشأن )التطبيقات المعاصرة للسلم(:
أداة تمويل ذات كفاءة عالية في االقتصاد اإلسالمي و  الحاضر  السلم في عصرنا  أن  انطالقا من 
في نشاطات المصارف اإلسالمية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء 
أكان تمويال قصير األجل أم متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة و متعددة من 
العمالء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار، واستجابتها 
السلم،  الرأسمالية األخرى.  ولهذا تعددت مجاالت تطبيق عقد  التشغيل والنفقات  لتمويل نفقات 

منها ما يلي:
مع  اإلسالمي  المصرف  يتعامل  حيث  مختلفة،  زراعية  عمليات  لتمويل  السلم  عقد  يصلح   أ- 
المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي 
يمكن أن يشتروها  ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيقدم لهم بهذا التمويل نفعا 

بالغا ء يدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقق إنتاجهم.
المراحل  الزراعي والصناعي، ال سيما تمويل  النشاط  السلم في تمويل   ب- يمكن استخدام عقد 
السابقة إلنتاج  وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، ذلك بشرائها سلما  وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.
 ج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين  وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن 
طريق إمدادهم بمستلزمات اإلنتاج في صورة معدات  وآالت أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل 

الحصول على بعض منتجاتهم  وإعادة تسويقها.
مجلة المجمع، ع9، ج١، ص٣٧١، قرار رقم: 85 )9/٢(.
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ئەنجام بدەن و لە قازانج و زیانەكانیدا هاوبەش بن.

جیاوازی ئەم جۆرە لە هاوبەشـــیبوون لەگەڵ هاوبەشیبوونی بەشی چوارەم 

)المضاربة( كە باسمان كرد لەوەدایە:

١- لـــە )مضاربـــة(دا یەكێك لەالیەنـــەكان تەنها بەپارە هاوبەشـــی دەكات، 

الیەنەكـــەی تریش تەنها بە هـــەوڵ و ماندووبوونی خۆی، بەاڵم لەم جۆرەیاندا 

هەردوو ال بەپارە و هەندێجار بەهەوڵیش بەشـــداری هاوبەشیبوونەكە دەكەن. 

هەربۆیە لە )مضاربة(دا، ئەگەر پڕۆژەكە زیانی كرد ئەو كات زیانەكە لەپارەی 

خاوەن دەسمایەكە دەكەوێت، الیەنەكەی تر تەنها ماندوبوونەكەی زیان دەكات. 

بەاڵم لەم جۆرە هاوبەشیبوونەدا هەردوو ال زیانی پارە و ماندووبونیش دەدەن.

٢- لەم جۆرە هاوبەشیبوونەدا مەرج نییە هاوبەشەكان ڕێژەی دەسمایەكانیان  

وەكـــو یەك بێت، یان ئەرك و ماندوبوونیان لە بەگەڕخســـتنی پارەكاندا  وەكو 

یـــەك بێت، هەر وەك چۆن مەرج نییە ڕێژەی قازانج و زیانیشـــیان  وەكو یەك 

بێت، یان بەپێی ڕێژەی دەســـمایەكانیان بێت، بەڵكو خۆیان لەسەر هەر ڕێژەو 

شـــێوەیەك بەپێی دەســـتمایە، كارامەیـــی، شـــارەزایی، ماندوبوونیان ڕێبكەون 

دروســـتە، بەاڵم نابێت هیـــچ الیەكیان مەرجی ئەوە دابنێـــت كە زیان نەدات، 

چونكە ئەوە دەبێتە فێڵێك بۆ سووخۆری. 

جۆرەكانی هاوبەشی بوون:

١- هاوبەشیبوونی جێگیرو بەردەوام )المشاركة الثابتة، طویلة االجل(: لەم 

شێوازی هاوبەشـــیبوونەدا الیەنەكانی هاوبەشیبوونەكە پێكەوە دەبنە خاوەنی 

پڕۆژەكـــە، یـــان كارە بازرگانییەكـــە، هاوبەشـــیبوونەكەیان لە گشـــت قازانج و 

زیانێكی پـــڕۆژە، یان كارە بازرگانییەكەیاندا بـــەردەوام دەبێت، بەو ڕێژەیەی 

لەسەری ڕێكەوتون.
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٢- هاوبەشیبوونێكی ڕوو لە كەمی، كە بەخاوەندارێتی یەكێك لەهاوبەشەكان 

بۆ پڕۆژەكە كۆتایی دێت: لەم جۆرەیاندا الیەنەكانی هاوبەشـــیبوونەكە لەسەر 

ئـــەوە ڕێدەكـــەون كە یەكێـــك لەالیەنەكان، بـــەردەوام و بەچەنـــد گوژمەیەك 

بەشـــەكەی خۆی دەفرۆشـــێتەوە بەالیەنێكـــی تر، تا لە كۆتاییـــدا الیەنێكیان 

دەبێتە خاوەنی پڕۆژەكە و الیەنەكەی تر لێی دێتە دەرەوە.

بۆ نموونە: پڕۆژەكە دابەش دەكەین بەســـەر )١٠٠٠( پشـــكدا، گریمان هەر 

الیەنە )5٠٠( پشـــكی هەیە، هەموو ســـاڵێك، یان شـــەش مانگ جارێك كاتێك 

ئەژماری قازانج و زیانی پڕۆژەكە دەكرێت، الیەنی یەكەم )5٠( پشكی پڕۆژەكەی 

خۆی دەفرۆشێتە الیەنی دووەم بەنرخی ڕۆژ و ئەو كاتەی كە پێی دەفرۆشێت، 

بەم شـــێوەیە و لەماوەی دەســـاڵدا الیەنی یەكەم لەخاوەندارێتی پڕۆژەكە دێتە 

دەرەوە، الیەنی دووەم دەبێتە خاوەنی ڕاستەقینەی پڕۆژەكە.

یان بۆ نموونە: هەر دوو ال لەســـەر ئەوە ڕێدەكەون كە هەر لەســـەرەتاوە 

پڕۆژەكە بخەمڵێنن بە بڕێك پارە، با بڵێین )١٠٠,٠٠٠$( الیەنی دووەم بەردەوام 

لـــە قازانـــج و داهاتی خـــۆی بڕی پارەی الیەنـــی یەكەم دەداتـــەوە، كە دەكاتە 

)5٠,٠٠٠$( تا لە كۆتاییدا خۆی دەبێتە خاوەنی پڕۆژەكە، خاوەندارێتی الیەنی 

یەكەم كۆتایی پێ دێت. 

یان بۆ نموونە: بانك، یان كۆمپانیا كۆمەڵێك ئامێر و كەل و پەل بۆ كارگەیەك 

دەكڕێت، ڕێك دەكەون لەسەر ئەوەی نرخی ئامێرەكان لەچاو كۆی پڕۆژەكەدا 

چەنـــدە بەڕێژەی ئەوەندە دەبنە هاوبـــەش لەقازانج و زیانی كارگەكەدا، دواتر 

بانك، یان كۆمپانیا بەشەكەی خۆی بەنرخی ڕۆژ و بەیەك گوژمە، یان بەچەند 

گوژمەیەك دەفرۆشـــێتەوە خاوەنی كارگەكـــە، بەمەش خاوەندارێتی بانك، یان 

كۆمپانیا بۆ پڕۆژەكە كۆتایی پێ دێت.
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ئەمانـــە و چەندین شـــێوەی تر هـــەن، كە دەكرێت لەســـەری ڕێبكەون و لە 

كۆتاییدا هاوبەشیبوونەكەیان كۆتایی پێ دێت، پڕۆژەكە دەبێتە هی الیەنێكیان.

بەاڵم لە هەموو ئەو شـــێوازانەی كە باســـمان كرد دەبێـــت ئەوەمان لە یاد 

نەچێت، كە هیچ الیەنێك بۆی نییە مەرجی ئەوە دابنێت لەســـەر الیەنەكەی 

تـــر، كە تەنها لـــە قازانجدا هاوبەش دەبێت، بەڵكو دەبێـــت لە قازانج و زیاندا 

بەو ڕێژەی لەسەری ڕێدەكەون هاوبەش بن، یان مەرجی ئەوە دابنێت كە ئەو 

مانگانـــە ڕێژەیەك قازانجی دیاریكراوی دەوێت، بـــێ گوێدانە ئەوەی پڕۆژەكە 

قازانجی كردووە، یان زیان، چونكە ئەمانە هەموویان دەبنە ســـوو  و مامەڵەكە 

حەرام دەكەن.

هەتـــا ئەو كاتەش كە پڕۆژەكە یەكالیـــی دەكرێتەوە، هەردوو ال بەخاوەنی 

پڕۆژەكە ئەژمار دەكرێن، بەرپرسیار و بەشدارن لە هەموو خەرجی، تیاچوون، 

زیان، قازانجی پڕۆژەكە، بەو ڕیژەیەی كە خاوەندارێتیان ماوە.

٣- هاوبەشـــیبوونی گۆڕاو: ئەمە یەكێكە لە جێگرەوەكانی پێدانی قەرز بە 

ئەژماری پاشـــەكەوت )الحســـاب الجاري المدین( و لەبری ئەوەی الیەنێك پارە 

بەقەرز و بەسوو بدات بە الیەنەكەی تر، دەتوانێت بەشێوەی هاوبەشیبوون و لە 

زیـــان قازانج و بەڕێژەیەكی گونجاو پێی بدات، بۆ هەموو مامەڵە و پڕۆژەیەكی 

نوێش شـــێوە و بڕی بەشـــداری بوون و ڕێژەی قازانج و زیانەكەیان دەســـتكاری 

بكەن و بگۆڕن. 
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حەوتەم: بە كرێدان لەگەڵ بەڵێنی پێفرۆشـــتن، یان پێبەخشـــین )اإلجارة 

المنتهیة بالتملیك(:

لەم شێوازەدا گرێبەستێك لە نێوان دووالیەندا دەكرێت، بەپێی ئەوگرێبەستە 

الیەنی یەكەم كااڵیەك بەكرێ دەداتە الیەنی دووەم، بۆ ماوەیەك و بەكرێیەكی 

دیاریكـــراو، دواتر و بە گرێبەســـتێكی تر الیەنی یەكـــەم بەڵێن دەداتە الیەنی 

كرێچی، ئەگەر پابەند بوو بەپێدانی كرێكە بەو شێوەیەی لەسەری ڕێكەوتون، 

ئەوا پاش كۆتایی هاتنی ماوەی بەكرێدانەکە، بەنرخێك كە هەردووال لەسەری 

ڕێـــك دەكەون كااڵكە دەفرۆشـــێتە الیەنی كرێچی، یان هـــەر بێبەرامبەر پێی 

دەبەخشێت.

دەشـــكرێت مـــاوەی بەكرێدانەكە دیاری نەكەن، لەســـەر ئەوە ڕێبكەون كە 

هەركات كەسی كرێچی  ویستی بۆی هەیە كااڵكە بكڕێتەوە بەنرخی ئەو ڕۆژەی 

كە گرێبەستی فرۆشتنەكەی تێدا ئەنجام دەدرێت.

جیـــاوازی نێـــوان ئـــەم جـــۆرە بەكرێدانە و فرۆشـــتنی بەگوژمـــەدا )البیع 

بالتقســـیط( لەوەدایـــە، كە لە فرۆشـــتن بـــە گوژمەدا و لە كاتـــی ئەنجامدانی 

گرێبەستی فرۆشـــتنەكەوە، مافی خاوەندارێتی كااڵكە دەگوازرێتەوە بۆ كەسی 

كڕیار، كەســـی فرۆشیار ناتوانێت كااڵ فرۆشراوەكە الی خۆی بهێڵیتەوە تا ئەو 

كاتەی بە تەواوی پارەی كااڵكە  وەردەگرێت؛ چونكە یەكێك لە بنەما سەرەكی و 

ســـەرەتاییەكانی فرۆشـــتن ئەوەیە كە كااڵكە ڕادەستی كڕیار بكرێت، بەاڵم لەم 

حاڵەتەی بەكرێداندا مافی خاوەندارێتی كااڵكە هەر بۆ خاوەنەكەی خۆیەتی و 

ناگوازرێتەوە بۆ كەســـی كرێچی، تا ئەو كاتەی گرێبەستی بەكرێدانەكە تەواو 
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دەبێت، هەموو گوژمەی كرێكان ڕادەستی خاوەنی كااڵكە دەكرێت، دواتر و لەو 

كاتەی كە بەگرێبەســـتێكی نوێ پێی دەفرۆشـــێت، یان پێی دەبەخشـــێت مافی 
خاوەندارێتییەكە دەگوازێتەوە بۆ كەسی كڕیار )9(.)10(

9- ئەم جۆرە مامەڵەیە دەكرێت لەو كاتەدا پەنای بۆ ببرێت، كە خاوەنی كااڵكە و وەكو پێویست 
متمانەی بەكڕیارەكە نەبێت، بۆیە بەم شێوازە مافی خاوەندارێتی كااڵكە الی خۆی دەهێڵێتەوە تا 

تەواوی پارەكە  وەردەگرێت، دواتر كااڵكە ڕادەستی كڕیار دەكات.
١٠- ئەمەش دەقی فەتوايەكی كۆمكاری فيقهی ئيسالميە لەو بارەيەوە: 

إن مجلس الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته الثانية عشرة 
بالرياض في المملكة العربية السعودية من ٢5 جمادى اآلخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ )٢٣-٢8 
سبتمبر ٢٠٠٠(. بعد اطالعه على األبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع )اإليجار المنتهي 
بالتمليك(. وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع  وخبرائه  

وعدد من الفقهاء. 
قرر ما يلي: اإليجار المنتهي بالتمليك:

أوال: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: 
١- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في  وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

٢- ضابط الجواز: 
ا-  وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن اآلخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد 

عقد اإلجارة، أو  وجود  وعد بالتمليك في نهاية مدة اإلجارة، والخيار يوازي الوعد في األحكام. 
ب- أن تكون اإلجارة فعلية  وليست ساترة للبيع. 

٣- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك ال على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق 
العين من غير ناشيء من تعد المستأجر، أو تفريطه، وال يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 
٤- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسالميا ال تجاريا، 

يتحمله المالك المؤجر  وليس المستأجر. 
5- يجب أن تطبق على عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة، وأحكام 

البيع عند تملك العين.
٦- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر ال على المستأجر طوال مدة اإلجارة.

ثانيا: من صور العقد الممنوعة: 
المدة  أجرة خالل  من  المستأجر  دفعه  ما  مقابل  المؤجرة  العين  بتملك  ينتهي  إجارة  عقد   -١

المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب اإلجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا. 
٢- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة  ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع األجرة 
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المتفق عليها خالل المدة المعلومة، أو مضاف إلى  وقت في المستقبل. 
٣- عقد إجارة حقيقي، اقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجال إلى أجل محدد 
)هو آخر مدة عقد اإليجار(.  وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية  ومنها: 

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ثالثا: من صور العقد الجائزة:

١- عقد إجارة يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، 
اقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل األجرة، وذلك بعقد مستقل، أو  وعد 
بالهبة بعد سداد كامل األجرة )وذلك  وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم )٣/١/١٣( 

في دورته الثالثة.
٢- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد االنتهاء من  وفاء جميع األقساط اإليجارية 
المستحقة خالل المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة )وذلك  وفق 

قرار المجمع رقم ٤٤)5/٦( في دورته الخامسة. 
٣- عقد إجارة يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة 
واقترن به  وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل األجرة بثمن يتفق عليه الطرفان. 
٤- عقد إجارة يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، 
يعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي  وقت يشاء على أن يتم البيع 
في  وقته بعقد جديد بسعر السوق )وذلك  وفق قرار المجمع السابق رقم ٦/٤٤)5(( أو حسب االتفاق 

في  وقته. 
رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خالف، تحتاج إلى دراسة تعرض في 

دورة قادمة إن شاءالله تعالى. انتهى.
مجلة المجمع، ع١٢، ج١، ص ٣١٣، قرار رقم: ١١٠ )٤/١٢(.
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سووی كڕین و فرۆشتن:

لەم بەشەدا قسە لەسەر سووی كڕین و فرۆشتن دەكەین، سەرەتا 

لە جۆرەكانییەوە دەستپێدەكەین، بەم شێوەیەی الی خوارەوە:

١- پێناسەی سووی كڕین و فرۆشتن و جۆرەكانی.

٢- بەڵگە شەرعییەكان لەسەر حەرامی سووی كڕین و فرۆشتن.

٣- چەند بنەمایەك دەربارەی سووی كڕین و فرۆشتن.

بەشی یازدەیەم )1(
١- ڕۆژی ٢٠١5/٢/١٤ تۆماركراوە.

177

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا



١- پێناسەی سووی كڕین و فرۆشتن، جۆرەكانی:

دیاریكراودا،  كااڵیەكی  لە چەند  كە  سووەیە  ئەو  فرۆشتن  كڕین و  سووی 

بەهۆی مامەڵەی كڕین و فرۆشتن، یان گۆڕینەوەیان بەیەكتر دروست دەبێت.

ئەم جۆرە سووەش دەكرێت بەدوو بەشەوە:

یەكەم: سووی زیادە )ربا الفضل(: بریتییە لەو سووەی كە تۆ دراوێك، یان 

كااڵیەك كە سووی تێدا دروست دەبێت، بفرۆشێت بە هەمان دراو، یان كااڵ 

خۆی، بەاڵم بە كەم و زیاد، بۆ نموونە ئەگەر )١٠٠$( بفرۆشیت بە )١١٠$( دۆالر 

ئەم مامەڵەیە سووە، چونكە كڕین و فرۆشتنەكە بە یەك دراوە و كەم و زیادی 

كردووە، یان ئەگەر )١٠٠٠كغم( گەنممان فرۆشت بە )١٠٠١كغم( ئەم مامەڵەیەش 

دیسان دەبێتە سوو.

دووەم: سووی ئامادەنەبوون، یان دواكەوتنی یەكێك لەدراوەكان، یان كااڵكان 

)ربا النسیئة(: ئەمیش بریتییە لەو سووەی كە لە كاتی كڕین و فرۆشتنی دراو 

بە دراودا، یان گەنم بە گەنمدا، یان هەر كااڵیەكی تر كە سووی تێدا دروست 

ئەنجامدانی  كاتی  لە  نەبن  بەردەست  ئامادە و  كااڵكان  لە  یەكێك   ،)1( دەبێت 

گرێبەستەكەدا، بۆ نموونە كاتێك بڕی )١٠٠$( دۆالر دەفرۆشین بە )١٠٠$(، 

یان بە هەر دراوێكی تر، مەرجی شەرعی دروستبوونی ئەم مامەڵەیە ئەوەیە، 

كە دەبێت هەر دوو دراوەكە لە كاتی ئەنجامدانی گرێبەستەكەدا ئامادە بن، 

ڕادەستی كڕیار و فرۆشیار بكرێن، ئەگەر نا دەبێتە سوو. إبن المنذر دەربارەی 

الت�شارفني  اأن  العلم على  اأهل  )اأجمع كل من احفظ عنه من  دەڵێت:  سووە  جۆرە  ئەم 

ئێمە  زانایانەی  ئەو  هەموو  واتا:   . فا�شد()2(  ال�رشف  اأن  يتقاب�شا،  اأن  قبل  افرتقا  اإذا 

١- بۆ نموونە: جۆ بەجۆ، برنج بە برنج، خورما بە خورما، مێوژ بە مێوژ، نیسك بە نیسك، 
نۆك بە نۆك.

٢- إبن المنذر، اإلشراف على مذاهب العلماء، ج٦، ص٢/ مصدر سابق.
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كە  ئەوەی  لەسەر  كۆدەنگن  هاوڕا و  فێربووین،  لێیانەوە  بیستوون و  لێمان 

كڕیار و فرۆشیار ئەگەر جیابوونەوە، بەرلەوەی كە هەر یەكە و دراوەكەی خۆی  

وەربگرێت، مامەڵەكەیان دروست نییە و بەتاڵە.

جیاوازی سووی كڕین و فرۆشتن لەگەڵ سووی قەرز لە دوو خاڵدایە:

أ - سووی قەرز، لە هەموو شتێكدا دروست دەبێت كە بگونجێت بە قەرز 

بدرێت، بەاڵم سووی كڕین و فرۆشتن، تەنها لە هەندێك شتی دیاریكراوی  وەكو 

دراو، ئاڵتون، زیو، گەنم، ..دا دروست دەبێت.

ب - سووی قەرز، یەك جۆرە و تەنها سووی پێدانی قەرزەكەیە، بەاڵم سووی 

كڕین و فرۆشتن دوو جۆرە ، وەكو باسمان كرد.

٢- بەڵگە شەرعییەكان لەسەر حەرامی سووی كڕین و فرۆشتن:

بەڵگە شەرعییەكان لەسەر دروستبوونی ئەم جۆرە لە سوو زۆرن، بەاڵم 

ئێمە لێرەدا چەند دانەیەكیان دەخەینە ڕوو:

عوبادەی کوڕی صامت دەگێڕێتەوە، پێغەمبەری خودا s فەرموویەتی:  

َواْلِْلُح  ِبالتَّْمِر،  َوالتَّْمُر  ِعِي،  ِبال�شَّ ِعُي  َوال�شَّ ِبالُْبِّ،  َوالُْبُّ  ِة،  ِبالِْف�شَّ ُة  َوالِْف�شَّ َهِب،  ِبالذَّ َهُب  }الذَّ
نَاُف َفِبيُع�ا َكْيَف �ِشْئتُْم اإَذا  َفاإَِذا اْختََلَفْت َهِذِه اْلأَ�شْ ِبِْثٍل، �َشَ�اًء ِب�َشَ�اٍء، يًَدا ِبيٍَد،  ِباْلِْلِح، ِمْثاًل 
َكاَن يًَدا ِبيٍَد{)3(. واتا: ئاڵتون بە ئاڵتون، زیو بە زیو، گەنم بە گەنم، جۆ بە 
جۆ، خورما بە خورما، خوێ بە خوێ، وەكو یەك، دەست بەدەست، خۆ ئەگەر 

ئەم جۆرانە جیاواز بوون، ئەو كات چۆنتان پێ باش بوو، ئاوها بیفرۆشن، 

بەمەرجێك دەست بەدەست بێت.

ئەبو سەعیدی خودری دەگێڕێتەوە، پێغەمبەری خودا s فەرموویەتی: 

الَْ�ِرَق  تَِبيُع�ا  َول  بَْع�ٍض،  َعَلى  َها  بَْع�شَ فُّ�ا  تُ�شِ َول  ِبِْثٍل،  ِمْثال  اإِلَّ  َهِب  ِبالذَّ َهَب  الذَّ تَِبيُع�ا  }َل 
٣- مسلم، صحيح مسلم، ج٣،ص١٢١٠، رقم الحديث )١58٧(، مصدر سابق.
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واتا:  ِبنَاِجٍز{)4(.  ِمْنَها  َغاِئبًا  تَِبيُع�ا  َول  بَْع�ٍض،  َعَلى  َها  بَْع�شَ فُّ�ا  تُ�شِ َول  ِبِْثٍل،  ِمْثال  اإِلَّ  ِبالَْ�ِرِق 
ئاڵتون بە ئاڵـتون مەفرۆشن، مەگەر ڕێژەكەیان وەكو یەك بێت، با هیچیان 

لەوی تریان زیاتر نەبێـت، زیو بە زیو مەفرۆشن، مەگەر ڕێژەكەیان  وەكو یەك 

بێت، با هیچیان لەوی تریان زیاتر نەبێـت، ئەگەر یەكێك لە كااڵكان ئامادە 

بوون و یەكێكی تریان ئامادە نەبوو، ئەوە مەیفرۆشن. 

ِْف يًَدا ِبيٍَد، َفَقاَل: ا�ْشرَتَيُْت اأَنَا   عن �شليمان بن اأبي م�شلم قال: �َشاأَلُْت اأَبَا اْلِْنَهاِل َعْن ال�رشَّ
نَا  َو�رَشِيِكي  لْنَاُه، َفَقاَل: َفَعْلُت اأَ يئًَة، َفَجاَءنَا الَْبَاُء بُْن َعاِزٍب َف�َشاأَ يٌك يِل �َشْيئًا يًَدا ِبيَدٍ  َونَ�شِ َو�رَشِ
يئًَة  نَ�شِ َكاَن  َوَما  َفُخُذوُه،   ِبيٍَد  يًَدا  َكاَن  }َما  َفَقاَل:  َذِلَك،  َعْن   s النَِّبيَّ  َو�َشاأَلْنَا  اأَْرَقَم،   بُْن  َزيُْد 
َفَذُروُه{)5( . واتا: سولەیمانی كوڕی باوكی موسلیم دەڵێت: لە باوكی مینهالمان 
پرسی: مەبەستی دەست بەدەست لە كڕین و فرۆشتندا، كە لە فەرموودەكاندا 

هاتووە چییە؟ ئەویش گوتی: من و هاوەڵێكم مامەڵەمان دەكرد، هەندێك جار 

دەست بەدەست كااڵكانمان دەگۆڕییەوە، هەندێجاریش بەقەرز، كاتێك بەرائی 

كوڕی  زەیدی  گوتی: من و  ئەویش  لێمان پرسی،  بۆ المان  كوڕی عازب هات 

 s ئەرقەم هاوبەش بووین، دەربارەی ئەو بابەتە لە پێغەمبەری خودامان

دەیگۆڕنەوە  دەست  بە  دەست  ئەوەی  فەرمووی:  وەاڵمدا  لە  ئەویش  پرسی، 

لەكااڵكان  یەكێك  قەرزەوەو  دەكەوێتە  ئەوەی  بەاڵم  بگرن،  وەری  دروستە و  

ئامادە نییە، وازی لێبێنن )6(.

َهَب َحتَّى  َراِهَم َفَقاَل َطْلَحُة: اأَِرنَا الذَّ َطِرُف الدَّ َعْن َماِلِك بِْن اأَْو�ٍض َقاَل: اأَْقبَْلُت اأَُق�ُل َمْن يَ�شْ
ى  نَْف�شِ َوالَِّذى  َعْنُه: َكالَّ    ُ َى الَّ اِب َر�شِ اخْلَطَّ بُْن  ُعَمُر  َفَقاَل  َوِرَقَك.  َفُخذْ   تََعاَل  ثُمَّ  اخْلَاِزُن  يَاأِْتَى 
٤- البخاري، صحيح البخاري، ج٣، ص٧٤، رقم الحديث )٢١٧٧( مصدر سابق. مسلم، صحيح مسلم، 

ج٣، ص١٢٠8، رقم الحديث )١58٤(، مصدر سابق. واللفظ للبخاري.
5- البخاري، صحيح البخاري، ج٣،ص١٤٠، رقم الحديث )٢٤9٧(، مصدر سابق.

٦- دیارە مامەڵەی ئەمان بەو جۆرە كااڵیانە بووە، كە سوویان تێدایە و ڕەگەزیان یەك بووە، بەاڵم 
جۆریان جیاواز بووە، بۆیە تەنها باسی سووی دواكەوتنی یەكێك لە كااڵكان دەكات.
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َهُب ِبالَْ�ِرِق  ِ s يَُق�ُل : }الذَّ نَّ اإِلَْيِه َذَهبَُه، اأَْو لَتُْنِقَدنَّهُ  َوِرَقُه، َفاإِنِّى �َشِمْعُت َر�ُش�َل الَّ ِبيَِدِه لرََتُدَّ
ِعِي ِربًا اإِلَّ َها  َوَها، َوالتَّْمُر ِبالتَّْمِر ِربًا  ِعُي ِبال�شَّ ِربًا اإِلَّ َها  َوَها، َوالُْبُّ ِبالُْبِّ ِربًا اإِلَّ َها  َوَها، َوال�شَّ
زیوی  كێ  دەمگوت  دەگەڕام،  دەڵێت:  ئەوس  كوڕی  مالكی  واتا:  َوَها{)7(.  َها   اإِلَّ 
هەیە بیفرۆشێت، تەڵحەی كوڕی عوبەیدالله گوتی: ئاڵتونەكەتمان نیشان بدە، 

تاژمێریارەكەمان دێت كە هات  وەرە زیوەكەی خۆت  وەرگرە، پێشەوا عومەر 

خوای لێ ڕازی بێت گوتی: بەو كەسەی گیانی منی بە دەستە شتی وا نابێت، 

یان ئاڵتونەكەی بۆ دەگێڕیتەوە، یان هەر ئێستا زیوەكەی دەدەیتێ، من گوێم 

لە پێغەمبەری خودا s بوو دەیفەرموو: گۆڕینەوەی ئاڵتون بەزیو دەبێتە 

سوو، ئەگەر دەست بە دەست نەبێت، گۆڕینەوەی گەنم بە گەنم دەبێتە سوو، 

ئەگەر دەست بە دەست نەبێت، گۆڕینەوەی جۆ بە جۆ دەبێتە سوو، ئەگەر 

دەست بە دەست نەبێت، گۆڕینەوەی خورما بە خورما دەبێتە سوو، ئەگەر 

دەست بە دەست نەبێت.

اِريَّ  َوا�ْشتَْعَمَلُه َعَلى َخْيَبَ،  اأََخا بَِني َعِديهّ الأَنْ�شَ ِ s بََعَث  اأَنَّ َر�ُش�َل الَّ اأَبَي ُهَريَْرَة:  عن 
 ،ِ s }اأَُكلُّ َتِْر َخْيَبَ َهَكَذا{؟. َفَقاَل: َل يَا َر�ُش�َل الَّ ِ َفَقِدَم ِبتَْمٍر َجِنيٍب، َفَقاَل لَُه َر�ُش�ُل الَّ
s: }َل تَْفَعُل�ا، َلَِكْن ِمْثال ِبِْثٍل، اأَْو  ِ اَعنْيِ ِمَن اْلَْمِع. َفَقاَل َر�ُش�ُل الَّ اَع ِبال�شَّ اإِنَّا نَ�ْشرَتِي ال�شَّ
ِبيُع�ا َهَذا  َوا�ْشرَتُوا ِبثََمِنِه ِمْن َهَذا، ََكَذِلَك اْلِيَزاُن{)8(. ئەبو هورەیرە بۆمان دەگێڕێتەوە: 
كە پێغەمەری خودا s كەسێكی لە نەوەی عەدی ئەنصاری نارد )9(و كردیە 

كاربەدەست لەسەر خەیبەر، ئەم پیاوە پاش ماوەیەك كە گەڕایەوە خورمایەكی 

هەموو  ئایا  فەرموو:  پێی   sپێغەمبەر هێنابوو،  خۆی  لەگەڵ  جوانی  زۆر 

٧- البيهقي، السنن اللكبرى، ج5،ص٢8٣، رقم الحديث )١٠8١٤(، مصدر سابق. إبن حبان، صحيح إبن 
حبان، ج١١، ص٣9٤، رقم الحديث )5٠١9(، مصدر سابق.  وقال شعيب األرنؤوط في تخريجه: إسناده 

صحيح على شرط الشيخين.
8- البخاري، صحيح البخاري، ج9،ص١٠٧، رقم الحديث )٧٣5٠(، مصدر سابق.

9- ئەم پیاوە لە هەندێك فەرموودەی تردا ناوی هاتووە و ناوی: سەوادی كوڕی غەزیە بووە.
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خورمای خەیبەر بەم شێوەیە جوانە؟ ئەویش گوتی: نەخێر ئەی پێغەمبەری 

خودا s ئێمە چوار مشت لەم خورما جوانە بە هەشت مشت خورمای تێكەڵ 

دەكڕین. پێغەمبەری خودا s فەرمووی: شتی وامەكەن، - ئەو خورما جوانە 

بەخورما ناشیرینەكە مەگۆڕنەوە، مەگەر  وەكو یەك بن، یان خورما خراپەكە 

بفرۆشن بە پارەكەی، لەم خورما جوانە بكڕن، ئەگەریش بەكێشانە كڕیتان با 

هەردووكیان یەك كێشیان هەبێت.

دەبینین  ئەوا  بدەین،  فەرموودەیە  پێنج  ئەو  سەرنجی  وردی  بە  ئەگەر 

بەاڵم  دەكەن.  سوو  جۆرەكەی  هەردوو  باسی  دووەم،  یەكەم و  فەرموودەی 

نەبوونی  ئامادە  دواكەتن و  سووی  باسی  تەنها  چوارەم  سێیەم و  فەرموودەی 

یەكێك لە كااڵكان دەكات، هەرچی فەرموودەی پێنجەمیشە تەنها باسی سووی 

زیادەی یەكێك لە كااڵكان دەكات.

٣- چەند بنەمایەك دەربارەی سووی كڕین و فرۆشتن:

بۆ زیاتر بەرچاو ڕوونی دەتوانین لە چەند بنەمایەكدا شێوازەكانی سووی 

كڕین و فرۆشتن بخەینە ڕوو، كە ئەمانەن:

یان  دراو،  دوو  هەر  یەكتر  بە  فرۆشت  كااڵمان  یان  دراو،  دوو  ئەگەر    أ- 

كااڵكە یەك جۆر بوون، یەك ڕەگەزیشیان هەبوو، ئەو كات دەبێت، ڕێژە، بڕ، 

كێشانە، پێوانەی هەر دوو دراو، یان كااڵكە یەكسان بێت، هەردووكیشیان لە 

كاتی ئەنجامدانی گرێبەستەكەدا ئامادە بن. 

یان  عێراقی،  دیناری  بە  فرۆشت  عێراقیمان  دیناری  ئەگەر  نموونە:  بۆ 

دۆالری ئەمریكی بە دۆالری ئەمریكی، یان ئاڵتون بە ئاڵتون، یان زیو بە زیو، 

یان گەنم بە گەنم، یان جۆ بەجۆ، یان برنج بەبرنج، ئەو كات وەك گوتمان 
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دەبێت لە بڕ، كێش، پێوانە، وەكو یەك بن، هەر دوو كااڵكەش بەر دەست و 

ئامادەبن.

خۆ ئەگەر لە بڕ و ڕێژە و كێشانە و پێوانەدا جیاواز بن، ئەو كات سووی زیادە 

)ربا الفضل( دروست دەكات، خۆ ئەگەر یەكێكیان ئامادە نەبن ئەو كات سووی 

ئامادە نەبوون، یان دواكەوتنی یەكێك لە كااڵكان دروست دەكات )ربا النسیئة(.

حوكمانەی  لەو  كام  هیچ  لەسەر  كاریگەری  شتەكە  خراپی  باش و  لێرەدا 

یان  عێراقی،  یان  خەلیجی،  ئاڵتونی  نموونە  بۆ  ناكات،  دروست  سەرەوە 

كڕین و  كاتی  لە  دەكرێن،  ئەژمار  ئاڵتون  بە  ئەمانە هەموویان هەر  ئێرانی، 

كاتی  لە  هەردووكیشیان  هەبێت،  بڕیان  كێش و  هەمان  دەبێت  فرۆشتنیاندا 

ئەنجامدانی گرێبەستەكەدا ئامادە بن )10(، هەروەها گەنمی موسڵی، یان كوردی، 

ئەمانە  ئەشرەسی،  یان  بەرحی،  یان  یان خورمای عەجوە،  قەندەهاری،  یان 

هەموویان یەك حوكمیان هەیە.  نابێت لە كاتی گۆڕینەوەیاندا بەیەكتر زیاد و 

كەم بكەن، ئەگەر خاوەنەكانیان  ویستیان هەر یەكە و بە مافی خۆی بگات ئەو 

كات با گەنمەكەی، یان خورماكەی خۆی بەنرخی خۆی بفرۆشێت، بڕوات بە 

پارەكەی ئاڵتون، یان گەنم، یان خورماكەی تر بكڕێت.

ب- ئەگەر جۆری دراوەكان، یان كااڵكان جیاواز بوون، بەاڵم یەك ڕەگەزیان 

هەبوو، ئەو كات دروستە بڕ و ڕێژە و كێشانە و پێوانەیان جیاواز بێت، بەاڵم 

هەر دەبێت هەردووكیان لە كاتی ئەنجامدانی گرێبەستەكەدا ئامادەبن.

بۆ نموونە ئەگەر دینارمان فرۆشت بە دۆالر، یان ئاڵتون بەزیوو، یان گەنم 

١٠- زۆر بەداخەوە كاتی خۆی خەڵكانێك مامەڵەی ئەوەیان دەكرد، دیناری ئاسنیان دەگۆڕییەوە 
بە  مامەڵەكە  دەدا،  ئاسنیان  دیناری   )١٢( كاغەزدا  دیناری   )١٠( هەر  لەبری  كاغەز،  بەدیناری 
تێوەی  لەخەڵكیش  زۆرێك  بەداخەوە  ئاشكرابوو،  زۆر  سوویەكی  ئەمەش  دەناسرا،  بەدوانزە  دە 

گالبوون، هەندێك مامۆستای ئاینیش پێیان حەاڵڵ بوو.
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بە جۆ، ئەمانە جۆرە كانیان جیاوازە، بەاڵم ڕەگەزی دینار و دۆالر، ئاڵتون و 

زیو، هەموویان یەكە و هەموویان دراون، هەروەها ڕەگەزی گەنم و جۆش یەكە و 

هەردووكیان دانەوێڵەن، بۆیە لەم كاتانەدا دروستە دینارەكە لە دۆالرەكە زیاتر 

بێت، یان زیوەكە لە ئاڵتونەكە زیاتر بێت، یان جۆكە لە گەنمەكە زیاتر بێت، 

ڕادەست  ئامادەبن و  دووكیان  هەر  دەبێت  بەاڵم  ناكات،  دروست  زیادە  سووی 

بكرێن، ئەگەر نا سووی دواكەوتنی یەكێك لە كااڵكان دروست دەكات.

بۆ  ناگۆڕێت،  ناوەرۆكی شتەكان  ناو حوكمی  بوونی یەك  لەم حاڵەتەشدا 

نموونە زەیتی گوڵەبەڕۆژە، لەگەڵ زەیتی كونجی، لەگەڵ زەیتی بادەم، ئەمانە 

جۆرەكانیان  ناوەرۆكدا  بنەڕەت و  لە  بەاڵم  زەیتە،  ناویان  هەموویان  ڕاستە 

جیاوازە، ئەوەیان گوڵەبەڕۆژەیە، ئەوەیان كونجییە، ئەوەیان بادەمە، یان ئاردی 

برنج لەگەڵ ئاردی گەنم، یان سركەی سێو لەگەڵ سركەی ترێ، یان شیری مەڕ، 

لەگەڵ مانگا، لەگەڵ حوشتر، ئەمانە هەرچەند ناویان یەكە، بەاڵم هەموویان 

لە ڕووی ناوەرۆكەوە جیاوازن، بۆیە دەكرێت لە كاتی گۆڕینەوەیان بە یەكتر 

ئەنجامدانی  كاتی  لە  هەردووكیان  دەبێت  بەاڵم  بكرێت،  پێ  كەمیان  زیاد و 

گرێبەستەكەدا ئامادە بن؛ چونكە یەك ڕەگەزیان هەیە. 

ڕەگەزیان هەیە، بەاڵم جۆرەكانیان جیاوازە،  یان هەموو گۆشتەكان یەك 

گۆشتی مەڕ و بزن بە یەك جۆر ئەژمار دەكرێت، گۆشتی مانگاو گامێشیش 

دروست  لەبەرئەوە  ترە، گۆشتی حوشتریش جۆرێكی سەربەخۆیە،  جۆرێكی 

نییە گۆشتی مەڕ بفرۆشرێت بە گۆشتی بزن بە كەم و زیاد، چونكە یەك جۆر و 

كەم و  بە  بفرۆشرێت  مانگا  گۆشتی  بە  دروستە  بەاڵم  ڕەگەزیان هەیە،  یەك 

زیاد، چونكە جۆرەكەیان جیاوازە، یان بە گۆشتی حوشتر، بەاڵم لە هەموو 

ڕادەست  ئامادەبن و  گۆشتەكە  هەردوو  دەبێت  جیاوازی  بەبێ  حاڵەتەكاندا 

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا

184



بكرێن، ئەگەر نا دەبێتە سوو.

گۆشت و جگەر و چەوریش یەك ڕەگەزیان هەیە، بەاڵم جۆرەكانیان جیاوازە، 

لەبەرئەوە دروستە جگەری مەڕ بفرۆشیت بە گۆشتەكەی، یان بە دووگەكەی، 

یان چەورییەكەی بە زیاد و كەم، چونكە دووجۆری جیاوازن، بەاڵم پێویستە 

هەردووكیان لە كاتی ئەنجامدانی گرێبەستەكە ئامادە بن.

كات  ئەو  ڕەگەزەكانیشیان جیاوازبوون،  لەگەڵ  كااڵكان  ئەگەر جۆری  ت- 

هیچ جۆرە سوویەك دروست ناكات، هەر چۆن مامەڵەیان پێوە بكرێت دروستە.

بە  یان  ئاڵتون،  بە  یان  دینار،  بە  فرۆشت  گەنممان  ئەگەر  نموونە  بۆ 

دۆالر، لەم كاتانەدا جۆری كااڵكان جیاوازە؛ چونكە ئەو دینارە و ئەو گەنم، 

لە هەمان كاتدا ڕەگەزیشیان جیاوازە، چونكە ڕەگەزی دینار دراوە و ڕەگەزی 

گەنم دانەویڵەیە؛ بۆیە هیچ جۆرە سوویەك دروست ناكات، دروستە یەكێك لە 

كااڵكان لەوی تر زیاتر بێت، لە هەمان كاتیشدا دروستە یەكێكیان ئامادەبێت و 

ئەوی تر ئامادە نەبێت.

ث- نەزانینی بڕ و ڕێژە و كێشانە و پێوانەی شتەكان و فرۆشتنیان بە گۆترە و 

حەرام  مامەڵەكە  دەكات و  دروست  سوو  وایە،  كەمیان  زیادە و  زانینی  وەكو 

دەكات، بۆ نموونە: ئەگەر بە كەسێك بڵێیت بەستەیەك دۆالرت دەدەمێ بە 

بەستەیەك دۆالر كە نازانین ژمارەی بەستەكان چەندن، ئەم مامەڵەیە سووە و 

حەرامە، یان بڵێین مشتێك ئاڵتونت دەدەمێ بە مشتێك ئاڵتون، ئەمەش دیسان 

سووە، چونكە ئێمە كێشی ئاڵتونەكان نازانین، لەبەرئەوە ئەگەر تەواو دڵنیا 

نەبین لە بڕو كێشی شتەكان، حەرامە ئاڵوگۆڕیان پێ بكرێت.
هەر لەبەرئەوەیە فرۆشتن و گۆڕینەوەی ئاڵتونێك كە نقێمی تیدابێت، بە 
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ئاڵتونێك كە نقێمی تێدا نەبێت حەرامە )11(، ترێ بە مێوژ )12(، یان خورمای 
تەڕ بە خورمای  وشك، یان گەنم بە ئاردی گەنم، یان ئارد بە نان، یان خورما 
تەواوی شتەكان  ڕێژەی  ئەمانە  دۆشاوی خورما حەرامە، چونكە هەموو  بە 

تێیدا دیار نییە، بۆیە دەبێتە سوو.

كەواتە ئەو بەڕێزانەی كە لە بواری زەڕەنگەریدا، یان گۆڕینەوەی دراودا، 

یان  وشكە فرۆشیدا كار دەكەن، دەبێت زۆر  ورد و  وریا بن، ئەگەرنا دەكەونە 

ناو سووەوە و مامەڵە و ڕزقەكەشیان حەرام دەبێت.

بەاڵم  نییە،  ئاسان  بنەمایانە  ئەم  كارپێكردنی  تێگەیشتن و  دەزانم  من 

زۆریش پێویست و گرنگن، بۆیە من خوازیارم هەر بەڕێزێك ئەم پەرتووكەی 

ئێمەی دەكەوێتە بەر دەست، ئەگەر لێی تێناگات، با فەتوای پێنەدات هەتا 

پرسیار دەكات و لێی تێ دەگات، چونكە هەم خۆی تووشی هەڵە دەبێت، هەم 

خەڵكیش تووشی هەڵە دەكات و بەالڕێیاندا دەبات. 

١١- چونكە ئێمە كێشی نقێمەكان نازانین، بۆیە كێشی ئاڵتونەكانیش پاش دەركردنی نقێمەكان بە 
نادیار دەمێنێتەوە، ئەمەیش مامەڵەكە دەكات بەسوو.

تێدا  تەڕیەكەی  ڕێژەی  بۆتەوە  مێوژ و شك  بەاڵم  تیدایە،  تەڕی  لە  ڕێژەیەك  ترێ  ١٢- چونكە 
نەماوە، ئێستا ئێمە نایزانین هەمان بڕی ترێ هەمان كێشی مێوژەكە بە و شكی دەدات، یان نایدات.
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ئەو شتانەی سوویان تێدا دروست دەبێت و سووی دراوەكاغەزییەكان:

١- ئەو شتانەی سوویان تێدا دروست دەبێت.

٢- سووی دراوە كاغەزییەكان.

بەشی دوازدەیەم)1(
١- ڕۆژی ٢٠١5/٢/٢١ تۆماركراوە.
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١- ئەو شتانەی سوویان تێدا دروست دەبێت:

دەكات  شت  بەشەش  ئاماژە  فەرموودەكانیدا  لە   s خودا  پێغەمبەری 

گەنم، جۆ، خوێ،  زیو،  )ئاڵتون،  ئەوانیش:  دەبێت  دروست  تێدا  كە سوویان 

خورما( ن. زانایانیش بە كۆی دەنگ پێیان وایە، كە سوو لەم شتانەدا دروست 

دەبێت؛ چونكە لە دەقەكاندا بە ڕوونی ناویان هاتووە.

جگە لەو شتانە ئایا سوو لە هیچ كااڵیەكی تردا دروست دەبێت؟

فەرموودەكاندا  لە  ناویان  كە  برنج،  یان  دۆالر،  یان  دینار،  نموونە،  بۆ 

نەهاتووە، ئایا ئەمانەش حوكمی ئەو شتانەی تریان هەیە كە ناویان هاتووە، 

یان نا؟ زانایان لەم بارەیەوە بۆچوونیان جیاوازە، دەبن بەدوو بەشەوە:

وەك  نییە،  بەقیاس  باوەڕیان  كە  ظاهیرییەكان  یەكەم:  بۆچوونی 

سەرچاوەیەكی حوكمی شەرعی، پێیان وایە كە سوو تەنها لەو شەش شتەدا 

دروست دەبێت، كە پێغەمبەری خودا s لە فەرموودەكانیدا ناوی بردوون، 

جگە لەمانە سووی كڕین و فرۆشتن لە هیچ شتێكی تردا دروست نابێت.

عەقیلی  )ئیبن  )صەنعانی( و  پێشەوا  وەكو  تریش ،  زانایانی  هەندێك 

بۆچوونی  هەمان  ئەمانیش  بەاڵم  نین،  ظاهیریش  هەرچەند  كە  حەنبەلی( 

بەڵكو  نییە،  بەقیاس  باوەڕیان  لەبەرئەوەی  نەك  هەیە،  ظاهرییەكانیان 

شتانەی  لەو  نابینینەوە  بەرجەستە  هۆكارێكی  هیچ  دەڵێن:  لەبەرئەوەی 

بۆ  بكەین،  لەسەر  قیاسی  بتوانین  تا  كردون  باسی   s خودا  پێغەمبەری 

نموونە بۆچی ئاڵتون و زیو سوو دروست دەكەن؟ یان بۆچی گەنم و جۆ سوو 

هۆكاریان  خۆیان  عەقڵی  بە  زانایان  نەزانراوە و  وەاڵمەكەی  دەكەن؟  دروست 

تاشیون، هەربۆیە بۆچوونەكانیان شپرز و پەرتەوازەیە، هەندێجاریش دژ  بۆ 

بەیەكە، قیاسیش هەتا حوكمی ئەصلەكە هۆكارێكی ڕوون و ئاشكرای نەبێت 
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جێبەجێ ناكرێت؛ لەبەرئەوە، ئەمانیش پێیان وایە كە سوو تەنها لەو شەش 

شتەدا دروست دەبێت، حوكمی ئەوانە ناگوازرێتەوە بۆ هیچ شتێكی تر.

صەنعانی لەو بارەیەوە دەڵێت: )فذهب المه�ر اإل ثب�ته فيما عداها مهّا �شاركها يف 

العلة، لكن لا ل يجدوا علة من�ش��شة اختلف�ا فيها اختالفاً كثياً، يق�ي للناظر العارف اأن احلق 
ما ذهبت اإليه الظاهرية من اأنه ل يجري الربا اإل يف ال�شتة الن�ش��ض عليها()1(. واتا: زۆرینەی 
زانایان پێیان وایە، كە سوو لە هەر شتێكی تردا دروست دەبێت، كە هۆكاری 

هاوبەشی لەگەڵ ئەو شەش شتەدا هەبێت، بەاڵم بە هۆی ئەوەی كە هۆكارێكی 

دیاریكراویان نەدۆرزیوەتەوە كە لەدەقەكاندا باس كرابێت، ڕاجیاییەكی زۆریان 

لەو بارەیەوە بۆ دروست بووە، بەشێوەیەك كە كەسی لێزان و بیرتیژ، ئەوەی 

ال پەسەند تر دەبێت كە ڕاست الی ظاهرییەكانە، كە دەڵێن سوو تەنها لەو 

شەش شتەدا دروست دەبێت كە لە دەقەكاندا ناویان هاتووە. 

عيَفة، واإذا  با ِعَلل �شَ ئیبن عەقیلی حەنبەلیش دەڵێت: )ِعَلل الِقيا�ِشيِّني يف َم�شاأَلة الرِّ

ل تَظَهر فيه ِعلَّة امتَنَع الِقيا�ض()2( . واتا: ئەو هۆكارانەی ئەو كەسانەی باوەڕیان بە 
قیاس هەیە باسی دەكەن لە بابەتی سوودا هۆكاری الوازن، هەركاتیش هۆكاری 

حوكم نەزانرا قیاس ناكرێت.

مەزهەبەكەوە  چوار  بەهەر  زانایانە  زۆرینەی  بۆچوونی  دووەم:  بۆچونی 

خۆیان  تەنها  باسكراون،  فەرموودەكاندا  لە  شتەی  شەش  ئەو  وایە،  پێیان 

مەبەست نین، بەڵكو هۆكاری حەرامبوونەكەشیان مەبەستە، ئەو هۆكارانەش 

بكرێن،  بەدی  دەكرێت  تردا  زۆر شتی  لە  بەڵكو  نین،  لەواندا جێگیر  تەنها 

ئەوانە  دەكەن، چونكە  لەو شەش شتە  باس  فەرموودەكان  هەرلەبەرئەوەش 

١- الصنعاني )محمد بن إسماعيل(، سبل السالم شرح بلوغ المرام،ج٣، ط٤، مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي  وأوالده، مصر، ١٣٧9، ص٣8.

٢- إبن القيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ج٢، ص١٧5، مصدر سابق. 
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دەشكرێنە  بوون،  خۆیان  سەردەمی  بازرگانییەكانی  كااڵ  دراو و  دیارترینی 

ئاڵـتون و  بۆ نموونە:  بازرگانییەكانی تریش،  كااڵ  بۆ هەموو  بنەما و بنچینە 

زیو بنچینەن بۆ هەموو دراوێكی دونیا، گەنم و جۆیش بنچینەن بۆ هەموو 

خواردنێكی دونیا.

هەر بۆیەش لەهەر سەردەمێكدا هەمان هۆكار لە هەر شتێكی تردا، دروست 

بێت، بێگومان ئەو شتەش حوكمی هەمان، ئەو شەش شتە  وەردەگرێت.

ئەمان لە وەاڵمی ظاهرییەكان و هاوڕاكانیاندا دەڵێن، ڕاستە دەقەكان هۆكاری 

حەرامبوونەکەیان دیاری نەكردووە، بەاڵم قیاس تەنها بەو شێوەیە ناكرێت، 

كە هۆكاری حوكمەكە بزانرێت، بەڵكو بەدوو شێواز دەكرێت:

شێوازێكیان ئەوەیە كە هۆكاری حوكمەكە بزانرێت، وەك ئەوەی پێغەمبەری 

خودا s دەفەرمووێت: }ُكلُّ ُم�ْشِكٍر َخْمرٌ  َوُكلُّ َخْمٍر َحَراٌم{)3(. واتا: هەموو شتێك 

كە مرۆڤ سەرخۆش بكات عارەقە، هەموو عارەقێكیش حەرامە، كەواتە لێرەدا 

هۆكاری حەرام بوونەكە ڕوونە كە سەرخۆشكردنە، هەرچی خواردنێك، یان 

خواردنەوەیەك مرۆڤ سەرخۆش بكات، هەمان حوكمی عارەقی هەیە.

ئەصل و  حوكمی  نێوان  لە  جیاوازییەك  هیچ  كە  ئەوەیە  تر  شێوازەكەی 

فەرعەكەدا نەبینرێت و بەم جۆرە قیاسەش دەگوترێت: )القيا�ض بنفي الفارق()4(. 

نموونەش لەسەر ئەم شێوازە قیاسە زۆرن، لەوانە: كاتێك پێغەمبەری خودا 

٣- مسلم، صحيح مسلم، ج٣،ص١58٧، رقم الحديث )٢٠٠٣(، مصدر سابق.
٤- شەنقیطی دەربارەی ئەم جۆرە قیاسە دەڵێت: )أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي 
الفارق بينهما ال يكاد ينكره إال مكابر، وهو نوع من القياس الجلي، يسميه الشافعي -رحمه الله- 
القياس في معنى األصل، وأكثر أهل األصول ال يطلقون عليه اسم القياس، مع أنه إلحاق مسكوت 
عنه بمنطوق به؛ لعدم الفرق بينهما(. الشنقيطي )محمد األمين بن محمد بن المختار(، أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج٣، دار الفكر، بيروت، ص١٤٧، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.
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نابێـت  دادوەر  واتا:  بَاُن{)5(.  َغ�شْ َوُهَ�  اثْننَْيِ   بنَْيَ  َحَكٌم  نَيَّ  يَْق�شِ }َل  دەفەرموێت:   s

قسە لە كێشەی خەڵكیدا بكات و بڕیاری تێدا بدات ئەگەر توڕە بوو؛ لێرەدا 

هۆكارەكەی  لە  باس  بەبێئەوەی  دەكات،  توڕەبوون  باسی  تەنها  فەرموودەكە 

بكات، بەاڵم ئەم فەرموودەیە بەسەر هەموو ئەو حاڵەتانەی تردا دەچەسپێت، 

كە هەمان كاریگەریی توڕەیی لەسەر دەروونی مرۆڤ دروست دەكەن، لەوانە، 

 s ترس، برسێتی، تەنگاوی، زۆر شتی تر)6(، یان كاتێك پێغەمبەری خودا

دەفەرمووێت: }َل َطاَلَق...ِفى اإِْغاَلٍق{)7( . واتا تەاڵق ... لە كاتی توڕەبوونی زۆردا 

ناكەوێت، لێرەدا فەرموودەكە باسی هۆكاری نەكەوتنی تەاڵقەكە ناكات، بەاڵم 

ئێمە دەزانین بە هۆی ئەو كاریگەرییە خراپەوەیە كە توڕەیی لەسەر دەروونی 

كە  تردا  حاڵەتانەی  ئەو  هەموو  لە  هەرلەبەرئەوەیە  جێدەهێڵێت،  مرۆڤی 

هەمان كاریگەری توڕەییان هەیە تەاڵق ناكەوێت، لەوانە ئازار، فشار، پەشۆكان، 

ترس، زۆر شتی تر.

ناویان  فەرموودەكاندا  لە  كە  شتەی  شەش  لەم  حاڵەتەشدا و  لەم  كەواتە 

هاتووە، ئەگەر چی هۆكاری حەرام بونەكەشمان نەزانی، ئەو كات دێین و لەگەڵ 

هاوشێوەكانی خۆیان لێكیان دەچوێنین، بزانین لە زۆر ڕووەوە لە یەك دەچن، 

5- البخاري، صحيح البخاري، ج9،ص٦5، رقم الحديث )٧١58(، مصدر سابق. مسلم، صحيح مسلم، 
ج٣، ص١٣٤٢، رقم الحديث )١٧١٧(، مصدر سابق. واللفظ للبخاري.

الغضب  وحده، دون  النهى على  لە ڕاڤەی ئەو فەرموودەیەدا دەڵێت: )فمن قصر  القیم  إبن   -٦
الهم المزعج، والخوف المقلق، والجوع والظمأ الشديد، وشغل القلب المانع من الفهم، فقد قل فقهه  
وفهمه، والتعويل في الحكم على قصد المتكلم واأللفاظ لم تقصد لنفسها، إنما هي مقصودة للمعاني، 
والتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم  ومراده يظهر من عموم لفظه تارة، ومن عموم المعنى الذي 
قصده تارة، وقد يكون فهمه من المعنى(. إبن القيم، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ج١، ص٢5٧، 

مصدر سابق.
٧- البيهقي، السنن الكبرى، ج٧، ص٣5٧، رقم الحديث )١5٤9٣(.  وحسنه األلباني في إرواء الغليل أنظر: 

محمد ناصر الدين األلباني، إرواء الغليل، ج٧،ص١١٣، مصدر سابق.
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وەردەگرن،  یەكتر   حوكمی  هەمان  كات  ئەو  دەچوون  لەیەك  ئەگەر  نا،  یان 

ئەگەریش نا ئەو كات قیاس ناكەین)8(. 

ئەوان سەبارەت بە هۆكاری دروستبوونی سوو لە )ئاڵتون و زیو(دا، دەڵێن: ئەم 

دووانە لە سەردەمی خۆیاندا دوو دراو بوون، لەبەرئەوە لە هەر سەردەمێكدا 

هەر شتێك بێت بە دراو، هەمان حوكمی ئاڵتون و زیوەكەی سەردەمی پێغەمبەر 

s  وەردەگرێت.

سەبارەت بە دروستبوونی سوو لە چوار شتەكەی تردا )جۆ، گەنم، خوێ، 

خورما( دەڵێن: ئەمانە قوت بوون لە سەردەمی خۆیاندا و ژیانی خەڵكیان پێوە 

بەند بووە، لەبەرئەوە لە هەر سەردەم و هەر كۆمەڵگایەكدا هەر شتێك ببێتە 

قوتی خەڵك، هەمان حوكمی ئەو چوار شتە  وەردەگرێت و سووی تێدا دروست 

دەبێت، وەكو برنج كە ئەمڕۆ بۆتە ژەمی سەرەكی ژیانی خەڵك، لەبەرئەوە 

قیاس دەكرێتە سەر گەنم و جۆ، هەر شتێكی تریش  وەكو برنج وابێت هەمان 

حوكمی ئەوان  وەردەگرێت )9(.

ئەم بۆچوونەش بۆچوونێكی پەسەندتر، واقیعی تر، زیاتر لەگەڵ ڕۆحی 

دەقەكان و شەرعدا دەگونجێت.

8- لە فەرهەنگی فيقهی كوەيتيدا هاتووە: )اتفق عامة الفقهاء على أن تحريم الربا في األجناس 
المنصوص عليها إنما هو لعلة، وإن الحكم بالتحريم يتعدى إلى ما تثبت فيه هذه العلة، وإن علة 
الذهب والفضة واحدة، وعلة األجناس األربعة األخرى واحدة، ثم اختلفوا في تلك العلة(.  وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٢٢، ط٢، دار السالسل، الكويت، ص٦٤.
9- هەرچەندە لێكدانەوەی تر زۆرە بۆ هۆكاری دروستبوونی سوو لە ئاڵتون و زیو، چوار جۆرە 
دیارترین و  كردووە  باسمان  هەڵمانبژاردووە،  سەرەوە  لە  ئەوەی  بەاڵم  تردا،  خواردەمەنییەكەی 

بەهێزترینی ئەو بۆچوونانەن.
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٢- سووی دراوە كاغەزییەكان:

هەندێجار لێرە و لەوێ بۆچوونێك دەبیستین كە گوایە حوكمی سووخۆری 

ئەو دراوانە ناگرێتەوە، كە ئەمڕۆ خەڵكی مامەڵەیان پێوە دەكەن وەكو دینار، 

ئەمانە  كە  بیانووەی  بەو  تریش،  دراوەكانی  سەرجەم  یۆرۆ،  تمەن،  دۆالر، 

ئاڵتون و زیو نین، بەڵكو تەنها كاغەزێكی چاپكراون، هەمان حوكمی فلسیان 

سووخۆری  حوكمی  گوتویانە  كردووە،  باسیان  زانایان  خۆی  كاتی  كە  هەیە 

بەسەریدا جێبەجێ ناكرێت.

پێم خۆشە لێرەدا و لەم چەند خاڵەدا وەاڵمی ئەم گومانە بدەینەوە:

أ - ڕاستە زانایان كاتی خۆی گوتویانە سوو لە فلسدا دروست نابێت، بەاڵم 

گوتویانە  بۆچی  چیبووە،  كردووە  باسیان  ئەوان  فلسەی  ئەو  بزانین  دەبێت 

سووی تێدا دروست نابێت، بە گەڕانەوە بۆ قسەكانیان بۆمان دەردەكەوێت ئەو 

فلسەی سەردەمی ئەوان دراو نەبووە، بەڵكو دراو لەو سەردەمانەدا ئاڵتون و زیو 

بووە، فلس  وردەییەكی زۆر بێنرخی  وەكو یەك دیناری عێراقی ئەم سەردەمەی 

خۆمان بووە، كە هەر سكەی نییە و هیچیش ناكات، خۆشیان ڕاشكاوانە باس 

لەوە دەكەن، كە بۆیە سووی تێدا دروست نابێت، چونكە دراو نییە، كەواتە ئەو 

بۆچوونەی ئەوان تەنها بۆ فلسی سەردەمی خۆیان بووە، هۆكارەكەشی ئەوە 

بووە كە فلس بەهایەكی ئەوتۆی نەبووە لەو سەردەمانەدا.

ال  يجعْلها  ل  الفل��ض  )اإَنهّ  دەڵێت:  دەدوێت  بارەیەوە  لەو  كاتێك  مەقریزی 

�شبحانه نقًدا يف قدمي الدهر و حديثه، حتى راجْت يف اأيَهّام النا�رش فرج بن برق�ق 808 ه�..  
ة هي النقد  وقد َحَدث من رواج الفل��ض خراُب الإقليم  وَذهاُب ِنعمة اأهل م�رش، فاإَنهّ الف�شَهّ
ال�رشعي، اأما الفل��ض فهي اأ�شبُه �شيٍء بال �شيء... ول يُعَلم يف خٍب �شحيح  ول �شقيم عن اأَُمهّة 
احتاج  فقِد  والت�افه  والحَقهّرات  ال�شفا�شف  اأَمهّا  ة،  والِف�شَهّ الذهب  نقًدا غي  اتَهّخذوا  الأمم  من 
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ل  لكنَهّها  البادلت،  هذه  و�شيلَة  الفل��ُض   فكانت  واأجزائه،  الدرهم   ِمن  باأقَلهّ  ل�رشائها  النا�ض 
تكن نقًدا البتَة، ول ي�جْد منها اإل الي�شي، ول تُقْم يف اإقليٍم ما بنزلة النقدين ()10(. واتا: خوا 
نە لە كۆن و نە لە ئێستایشدا فلسی نەكردۆتە دراو و نەخت، تا لە سەردەمی 

سەرکردە فەرەجی كوڕی بەرقوقدا لە ساڵی )8٠8(ك بەهای پەیدا كرد، بەها 

پەیداكردنی فلسیش بووە مایەی كاولبوونی واڵت، نەمانی ڕزق و ڕۆزی خەڵكی 

میسر، چونكە زیو دراوی شەرعی و سەرەكی بوو، بەاڵم فلس لە گشت ڕویەكەوە 

لە هیچ ناچێت، لە هیچ هەواڵێكی ڕاست و درۆدا، نەبیستراوە كە میللەتێك لە 

میللەتان جگە لە ئاڵتون و زیو، دراوێكی تریان بەكارهێنابێت، بەاڵم بۆ كڕینی 

درهەمێكی  لە  بە كەمتر  بووە،  پێویستی  بێنرخ و هیچەكان كە خەڵك  شتە 

زیو و بەشەكانی بیكڕێت، فلس تاكە ئامڕاز بووە بۆ ئەو جۆرە مامەاڵنە، بەاڵم 

هەرگیز بەدراو ئەژمار نەكراوە، هەمیشەش ژمارەیان زۆر كەم بووە، لە هیچ 

واڵتێكیشدا جێگەی ئاڵتون و زیوی نەگرتۆتەوە. 

هەر  ڕۆژەدا  لەم  زانایان،  سەردەمی  فلسی  ئایا  ئەوەیە  لێرەدا  پرسیارەكە 

یۆرۆ،  تمەن،  دۆالر،  دینار،  ئایا  هەبێت؟!  حوكمی  هەمان  تا  هەیە  بوونی 

لەم سەردەمەدا جێی ئاڵتون و زیوی سەردەمی ئەوانیان نەگرتۆتەوە و دراوی 

فەرمی نین؟! ئایا هەرچی مامەڵەی حكومەت، بانكەكان، دامەزراوە داراییەكان، 

بەچ  چۆن و  كەواتە  ناچێت؟!  بەڕێوە  دراوانە  بەم  تاكەكانیشە  كۆمپانیاكان، 

ئەوانە،  سەردەمی  فلسی  هەمان  ئەمڕۆ،  دۆالری  دینار و  بڵێین  بەڵگەیەك 

بەهەمان شێوەش حوكمی سوو نایگرێتەوە.

وەك  زیودا،  ئاڵتون و  لە  سوو  دروستبوونی  هۆكارەكانی  لە  یەكێك  ب- 

زانایان باسی دەكەن، ئەوەیە كە ئەوانە دراون، نرخی شت و مەكەكان بەوانە 

١٠- المقريزي )أحمد بن علي بن عبد القادر(، رسائل المقريزي، ط١، دار الحديث، القاهرة، ١٤١9، 
ص١٧٢. 
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نرخ  بەدراو و  ببێت  وابێت و  ئەوان  وەكو  هەرچی   كەواتە  هەڵدەسەنگێنرێت، 

بۆ كااڵكان هەمان حوكمی ئەوان  وەردەگرێت لە ڕێگەی قیاسەوە، ئیتر ئەو 

ئوصولی  لە  چونكە  نییە،  گرنگ  هەبێت  سیفەتێكی  هەر  ناوو  هەر  شتە 

وعدما(.  وجودا   عللها   مع  تدور  )االحكام  دەڵێت:  هەیە  بنەمایەكمان  فیقهدا 

واتا: حوكمە شەرعییەكان وابەستەن بە هۆكارەكانیانەوە لە بوون و نەبووندا، 

هەركات هۆكارەكان دروست بوون، حوكمە شەرعییەكانیش بوونیان دەبێت، كە 

هۆكارەكانیش نەمان حوكمە شەرعییەكانیش بوونیان نامێنێت.

لێرەشدا و بە هۆی ئەوەی ئەم جۆرە شتانە لە ژیانی كۆمەڵگاكاندا جێگیر 

نین، بەردەوام گۆڕانكاریان بەسەردا دێت، نابێت حوكم ببەسترێتەوە بەخودی 

شتەكەوە، بەڵكو بە هۆكارەكەیەوە، تا بۆ هەموو سەردەم و كۆمەڵگایەك گونجاو 

بێت. 

بۆ نموونە كاتی خۆی ئاڵتون و زیو دراو بوون، دواتر كە نرخی ئاڵتون و زیو 

بەرز بوویەوە، بیر لەوە كرایەوە كاغەزێك دروست بكرێت، هەمان هەبووی 

)رصید( ئاڵتون و زیوەكەی هەبێت، خەڵكی لەبری ئەوەی ئاڵتون و زیو لەگەڵ 

لە  ئاڵتونەكان  تا  هەڵبگرن،  خۆیان  لەگەڵ  كاغەزانە  ئەو  هەڵبگرن،  خۆیان 

مەترسی  ونبوون و دزین و شكان پارێزراو بن. 

دواتر و لە دەرئەنجامی پێشكەوتنی ژیانی كۆمەڵگاكان، ئەو كاغەزانە خۆیان 

بوون بە هەبوو )رصید(، لە بەرامبەریاندا ئاڵتون نەما، پاش ماوەیەكی تر 

چەكی بانكی دروستبوو كە تەنها كاغەزێكی چاپكراوە و هیچی تر، بەسەدەها 

بەاڵم  ناكات،  دینار  یەك  فڕێبدە  بەتاڵی  بە  چەكە  لەو  چاپكراوی  كاغەزی 

یان  پارەیە،  ئەوەندە  بایی  بنووسیت،  لەسەر  هەرچەندی  كردەوە،  پڕت  كە 

بڕی  دەنووسرێت،  چاپنەكراویش  سپی  كاغەزێكی  لەسەر  هەر  كە  كۆمپیالە 
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چەند پارەی لەسەر بنووسرێت بایی ئەوەندە پارەیە. 

ئێستا دەمانەوێت بپرسین ئایا ئەم چەك و كۆمپیاالنە دراون، یان نا؟! حوكمی 

سوو دەیانگرێتەوە، یان نا؟! لە كاتێكدا ئەمانە تەنها كاغەزێكن و هیچی تر؟

تەنها  ئەوانە  ناڵێت  زانا  نەك  عاقڵێك  هیچ  چونكە  بەڵێ،  بەدڵنیاییەوە 

كاغەزن و دراو نین و حوكمی سوو نایانگرێتەوە، بەڵكو هەموو زانایان كۆكن كە 

ئەوانە  وەكو پارە و دراو مامەڵەیان لەگەڵ دەكرێت، هەموو حوكمەكانی پارە و 

دراویشیان بەسەردا جێبەجێ دەكرێت. 

ئەمانەش ئەو شتانەن كە ئەمڕۆ و لەسەردەمی ئێمەدا بوونیان هەیە، ئیتر 

دەبێت،  بەچی  مامەڵەی خەڵك  دەدات،  ڕوو  داهاتوودا چی  لە  نازانین  ئێمە 

گرنگ ئەوەیە هەرچی شتێك بوو بە دراو و نرخ بۆ كااڵكان لە هەر سەردەم و 

كۆمەڵگایەكدا، هەمان حوكمی ئاڵتون و زیوی هەیە، ئەگەر كانزاكەی لە تەختە و 

پێستە و هەرچی شتێكی تر بێت.

ئەمەش هەندێك لە فەتوای زانایانە لەو بارەیەوە:

ةٌ   - ئیمامی مالیك دەڵێت: )َولَْ� اأَنَّ النَّا�َض اأََجاُزوا بَْينَُهْم اْلُُل�َد َحتَّى تَُك�َن لََها �ِشكَّ

َهِب  َوالَْ�ِرِق نَِظَرًة()11(. واتا: ئەگەر خەڵكی ڕازیبوون بەوەی  َوَعنْيٌ لََكِرْهتَُها اأَْن تُبَاَع ِبالذَّ
بە پێستی ئاژەڵ مامەڵە بكەن، كردیانە دراو و سكەیان پێ لێدا، پێم باش نییە 

بفرۆشرێت بە ئاڵتون و زیو و یەكێكیان )ئاڵتون و زیوەكە، یان فلسەكە( لە كاتی 

ئەنجامدانی گرێبەستەكەدا ئامادە نەبن.

اأثمان كل  )والذهب وال�رق مباينان لكل �شيء، لأنها  دەڵێت:  ئیمامی شافیعی   -

ئەوانە  جیاوازن؛ چونكە  تر  شتێكی  هەموو  لە  زیو  ئاڵتون و  واتا:  �شيء()12(. 
نرخ و بەهای هەموو شتەكانن.

١١- مالك ابن أنس، المدونة، ج٣، ص5، مصدر سابق
١٢- الشافعي، األم، ج٣، ص١5، مصدر سابق.
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- إبن حەجەر دەڵێت: )ل� راجت الفل��ض رواج النق�د ثبت لها اأحكامها()13(. 

واتا: هەركات فلس ، وەكو دراوەكانی تر نرخی پەیدا كرد، ئەو كات هەمان 

حوكمی ئەوان  وەردەگرێت.

َراِهِم والأظهر اأن العلة يف ذلك ُهَ�  نَاِنيِ  َوالدَّ بَا يِف الدَّ - إبن تیمیە دەڵێت: )ِعلََّة حَتِْرمِي الرِّ

كە  ئەوەیە  پەسەنەد  دیار و  بۆچونی  واتا:  الُْعَلَماِء()14(.  ُجْمُه�ُر  َقالَُه  َكَما  الثمنية.. 
نرخی  ئەوانە  كە  ئەوەیە  درهەمدا،  دینار و  لە  سوو  قەدەغەكردنی  هۆكاری 

كااڵ و شمەكەكان، هەر وەك زۆربەی زانایان دەڵێن. هەروەها دەڵێت: )واأَمهّا الدرهم 

والدينار فما يُعَرف له حٌدهّ طبيعي، ول �رشعي، بل مرجُعه اإل العادة وال�شطالح؛  وذلك لأنَهّه 
يف الأ�شل ل يتعلق الق�ش�د به، بل الغر�ُض اأن يك�ن معياًرا لا يتعامل�ن به، والدراهم والدناني 
ل تُق�شد لنف�شها بل هي  و�شيلٌة اإل التعامل بها، لهذا كانْت اأثمانًا بخالف �شائِر الأم�ال( )15(. 
بەڵكو  نییە،  سروشتیان  یان  شەرعی،  سنوورێكی  درهەم  دینار و  بەاڵم  واتا: 

دەگەڕێینەوە بۆ كلتوری كۆمەڵگاكان و ناوەرۆكی شتەكان؛ چونكە لە بنەڕەتدا 

خۆی مەبەست نییە، بەڵكو مەبەست ئەوەیە ئەوانە پێوەر بن بۆ مامەڵەی 

خەڵكی، درهەم و دینار بۆ خۆیان مەبەست نین، بەڵكو ئەوانە تەنها ئامڕازێكن 

بۆ مامەڵەكردن، هەربۆیە ئەوانە نرخن بۆ كااڵكان، جیاواز لە شتەكانی تر. 

ت- قیاسكردنی ئەم دراوانە لەسەر فلس بەپێی بنەماكانی فیقهی ئیسالمی، 

دەبێت حوكمی  قیاسدا،  كاری  لە  پووچە، چونكە هەمیشە  بەتاڵ و  قیاسێكی 

ئەصلەكە كە دەمانەوێت قیاسی لەسەر بكەین، خۆی دەقی لەسەر هاتبێت، 

ئێستا فلس خۆی هیچ دەقێكی لەسەر نەهاتووە، بەڵكو قیاس كراوەتە سەر 

اإلمام  الفقهية على مذهب  الكبرى  الفتاوى  )أحمد بن محمد بن علي(،  الهيثمي  إبن حجر   -١٣
الشافعي، ج٤، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١99٧،١٤١٧، ص٤١.

١٤- إبن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٢9، ص٤٧١.
١5- إبن تيمية، مجموع الفتاوى، ج١9، ص٢5٢.
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نەك  فەرعە  خۆی  كەواتە  وەرگیراوە،  حوكمەكەی   لەوانەوە  زیو و،  ئاڵتون و 

ئەصڵ، ئێستا ئێمە كە دەمانەوێت حوكمی ئەم دراوە كاغەزیانە بزانین، نابێت 

قیاسی بكەینە سەر فلس، كە خۆی فەرعە و لە ئەصلێكی ترەوە حوكمەكەی 

كە  ئەصڵەی  ئەو  سەر  بكەینە  قیاسی  ڕاستە وخۆ  دەبێت  بەڵكو   وەرگرتووە، 

دەقەكەی لەسەر هاتووە كە ئاڵتون و زیوە، نەك فەرعەكە كە فلسە، بۆ نموونە: 

گەنم لە دەقە شەرعییەكاندا ناووی هاتووە كە سووی تێدا دروست دەبێت، 

بەاڵم برنج ناوی نەهاتووە، ئێمە بۆ دۆزینەوەی حوكمەكەی قیاسی دەكەینە 

قیاسی  ئایا  بدۆزینەوە،  نیسك  حوكمی  ئەگەر  ویستمان  دواتر  گەنم،  سەر 

دەكەینە سەر برنج، كە هیچ دەقێكی لەسەر نەهاتووە، خۆی حوكمەكەی لە 

ئەصڵێكی ترەوە  وەرگرتوە؟ یان ڕاستەوخۆ قیاسی نیسك دەكەینەوە سەر گەنم 

كە ئەصڵەكەیە، بێگومان دەبێت قیاسی بكەینەوە سەر گەنم، ئەمەش كۆدەنگی 

قیاس  بەڵكو  تر  فەرعێكی  سەر  ناكرێتە  قیاس  فەرع  كە  لەسەرە.  زانایانی 

دەكرێتە سەر ئەصڵەكە، بۆیە ئەم بۆچوونە لە ڕووی بنەما فیقهییەكانیشەوە 

بەتاڵە. 

حوكمی  دراوانە  ئەم  كە  بێت  ڕاست  بۆچوونە  ئەم  گریمان  ئەگەر  ث- 

نابێت،  دروست  تێدا  سوویان  ناكرێت،  جێبەجێ  بەسەردا  زیویان  ئاڵتون و 

ئەو كات دەبێت بڵێین زەكاتیشیان تێدا واجب نابێت، هەركەسیش بیاندزێت 

دەستی نابڕدرێت، چونكە هەموو ئەو حوکمانە كاتی خۆی بۆ دراوی ئاڵتون و 

زیو دانراون، ئەمانیش نەئاڵتونن نە زیو، بەڵكو كاغەزن، ئایا هیچ كەسێكی 

ژیر ئەم قسەیە دەكات؟!! مەحاڵە.

ج - ئەمەش فەتوای زانایانی هاوچەرخە لەو بارەیەوە:
كۆمكاری فیقهی ئیسالمی سەر بە ڕابیتەی جیهانی ئیسالمی دەڵێت: )قرر 
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القررة  ال�رشعية  الأحكام  لها  بذاته  قائم  نقد  اأنها  ال�رقية  العمالت  اأحكام  بخ�ش��ض  الجمع 
للذهب والف�شة من حيث اأحكام الربا، والزكاة، وال�شلم، و�شائر اأحكامها ،والعلة يف ذلك 
كاغەزن،  كە  دراوانەی  ئەو  حوكمی  بە  سەبارەت  كۆمكار  واتا:  الثمنية(.  مطلق 
شەرعیانە  حوكمە  ئەو  هەمان  سەربەخۆن،  دراوێكی  ئەوانە  كە  بڕیاریدا 
سوو،  حوكمەكانی  ڕووی  لە  دراون  بڕیار  زیو  ئاڵتون و  بۆ  كە  دەیانگرێتەوە 
ئەوانە  كە  ئەوەیە  هۆكارەكەشی  تریش،  سەرجەم حوكەكانی  سەلەم،  زەكات، 

نرخن بۆ كااڵكان)16(.

العالم اإلسالمي  ١٦- ئەمەش درێژەی دەقی فەتواكەیانە: قرار )مجلس المجمع الفقهي( برابطة 
بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم )٦(:

أوال: إنه بناء على أن األصل في النقد هو الذهب والفضة ، وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق 
الثمنية في أصح األقوال عند فقهاء الشريعة.

وبما أن الثمنية ال تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة,، وإن كان معدنهما هو األصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوم 
وادخارها،  بتمولها  النفوس  وتطمئن  والفضة،  بالذهب  التعامل  الختفاء  العصر،  هذا  في  األشياء 
 ويحصل الوفاء واإلبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها،  وهو 

حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في 
العملة الورقية، لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له 
حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه فضال  ونسيئة، 
كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا 

عليهما.  وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل االلتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيا: يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة  وغيرهما من األثمان، 
كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات اإلصدار في البلدان المختلفة. بمعنى 
أن الورق النقدي السعودي جنس،  وأن الورق النقدي األمريكي جنس، وهكذا كل عملة  ورقية جنس 
مستقل بذاته،  وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضال  ونسيئة، كما يجري الربا بنوعية في النقدين 

الذهب والفضة  وفي غيرهما من األثمان.  وهذا كله يقتضي ما يلي: 
)أ( ال يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض، أو بغيره من األجناس النقدية األخرى، من ذهب أو 
فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقا. فال يجوز مثال بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضال نسيئة 

بدون تقابض. 
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- كۆمكاری فیقهی ئیسالمی سەر بە ڕێكخراوی كۆنگرەی ئیسالمی دەڵێت: 

)بخصوص أحكام العمالت الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، 

والزكاة  الربا  أحكام  من حيث  والفضة  للذهب  المقررة  الشرعية  األحكام  لها 

واتا: سەبارەت بە حوكمی دراوە كاغەزییەكان:  أحكامهما))17(.  والسلم  وسائر 

)ب( ال يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضال، سواء كان ذلك نسيئة 
أو يدا بيد، فال يجوز مثال بيع عشرة رياالت سعودية  ورقا، بأحد عشر رياال سعودية  ورقا، نسيئة 

أو يدا بيد. 
)ج( يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية 
أو اللبنانية بريال سعودي  ورقا كان أو فضة، أو أقل من ذلك، أو أكثر.  وبيع الدوالر األمريكي بثالثة 
رياالت سعودية، أو أقل من ذلك، أو أكثر، إذا كان ذلك يدا بيد، مثل ذلك في الجواز بيع الريال 
السعودي الفضة بثالثة رياالت سعودية  ورق، أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد؛ ألن ذلك يعتبر بيع 

جنس بغير جنسه، ال أثر لمجرد االشتراك في االسم مع االختالف في الحقيقة. 
ثالثا:  وجوب زكاة األوراق النقدية، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل 

النصاب مع غيرها من األثمان والعروض المعدة للتجارة. 
رابعا: جواز جعل األوراق النقدية رأس مال في بيع السلم، والشركات. والله أعلم.  وبالله التوفيق.  

وصلى الله على سيدنا محمد  وعلى آله  وصحبه  وسلم. انتهى.
١٧- مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة األردنية الهاشمية 
من 8-١٣ صفر ١٤٠٧هـ /١١ – ١٦ تشرين األول )أكتوبر( ١98٦م. هەمان كۆمكار لە كۆنگرەیەكی تریدا 
دەڵێت: )لم يبق الذهب والفضة  وسيلة للتبادل في العصر الراهن، واحتلت مكانهما العمالت الورقية، 
وقوانين الدولة كذلك تعتبر العمالت الورقية ثمنا بصفة كاملة، وتقرر للناس قبول هذه العمالت 
الورقية كثمن، والحاصل أنه قد أصبحت العمالت الورقية ثمنا قانونيا في التعامل واألعراف، ومن 
ثم ظهرت مشكالت من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل، فتناولت الندوة الموضوع بالبحث 

والنقاش  وبعد ذلك قررت بإجماع المشاركين ما يلي:
أوال: العمالت الورقية ليست  وثيقة  وسندا، لكنها ثمن، وهي في الشرع بمثابة الثمن االصطالحي 

والقانوني على الوجه األكمل.
والفضة(  )الذهب  الخلقي  الثمن  صفة  الراهن  العصر  في  احتلت  قد  الورقية  العمالت  إن  ثانيا: 
الثمن  تشبه  فإنها  وعليه،  اليوم،  التعامل  يتم  والتعامل، وعن طريقها  للتبادل  سيلة  باعتبارها و 
الحقيقي في األحكام تماما، لذا ال يجوز تبادل عملة بلد بعملة نفس ذلك البلد بالزيادة أو النقصان 

ال معجال  وال مؤجال. 
ثالثا: العمالت الورقية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين، وبناء على هذا يجوز تبادل مثل 
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ئەوانە دراوی متمانەپێكراون و هەموو سیفاتەكانی نرخبوونیان تێدایە، هەموو 

حوكمەكانی ئاڵتون و زیویان بەسەردا دەچەسپێت، لە ڕووی دروستبوونی سوو، 

زەكات، سەلەم، سەرجەم حوكمەكانی تریش. 
زانایانی سعودی لە فەتوایەكیاندا لەم بارەیەوە دەڵێن:  - دەزگای گەورە 
با يف النِّقدين ه� الأَظَهر َدلياًل والأَقَرب اإل  )اإِنَّ الَق�ل باعتبار ُمطَلق الثَّمنيِّة ِعلَّة يف َجَريان الرِّ
با ِبن�َعيه  يَعة، ... واأنه يرتتب على ذلك الأحكام ال�رشعية الآتية: اأوًل: َجريان الرِّ د ال�رشِّ َمقا�شِ
ة و يف َغيها ِمن الأَثَمان َكالُفل��ض( )18(.  َهب والِف�شَ با ِبنَ�َعيه يف النَّقَدين الذَّ فيها كما يَجري الرِّ
زیودا،  ئاڵـتون و  لە  سوو  دروستبوونی  هۆكاری  دەڵێت  بۆچوونەی  ئەو  واتا: 
تەنها ئەوەیە كە ئەوانە نرخن بۆ كااڵكان، بەڵگەكانی بەهێزترە و نزیكتریشە 
لە مەبەست و ئامانجەكانی شەرعەوە.  ئەم بۆچوونەش ئەم حوكمانەی لەسەر 

هذه العمالت الورقية بالزيادة والنقصان عند تراضي الطرفين. 
رابعا: تجب الزكاة على العمالت الورقية.

خامسا: يعتبر نصاب الزكاة في العمالت الورقية بما يساوي ثمن نصاب الفضة(. قرار مجمع الفقه 
اإلسالمي بالهند، في الندوة الفقهية الثانية التي عقدت بجامعة همدرد، )دلهي(في الفترة: 8-١١ من 

جمادى األولى ١٤١٠ هـ الموافق 8-١١ ديسمبر ١989م، القرار رقم: )٣/٢(.
١8- ئەمەش درێژەی پرسیار و فەتەواكەیان لەو بارەیەوە: س: هل يقع الربا في الفلوس  وفي الليرة 
التركية المنقوشة بصور مخصوصة، المأخوذة من القرطاس والنحاس، كذا ريال العربية السعودية 

اإلسالمية، المأخوذة من القرطاس والنحاس أم ال؟.  وأجابت بما يلي:
أوال: جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة  وفي غيرها من 

األثمان كالفلوس  وهذا يقتضي ما يلي:
ال يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من األجناس النقدية األخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما 

نسيئة مطلقا.
ال يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضال سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد.

يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد.
ثانيا:  وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع 

غيرها من األثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة ألهل  وجوبها.
ثالثا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات. الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجلة 

البحوث اإلسالمية، ج١٠، ص١١9.
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دادەمەزرێت: یەكەم: هەردوو جۆرەكەی سوو لەو دراوانەدا و لە هەرچی دراو و 
نرخی تریشدایە ، وەكو فلس دروست دەبێت، وەك چۆن هەردووكیان لە ئاڵتون و 

زیودا دروست دەبێت.

باز دەڵێت: )العملة ال�رقية منزلة الذهب والف�شة يف جريان الربا ويف  - شێخ بن 

وەكو  كاغەزییەكان ،  دراوە  واتا:   . بيع بع�شها ببع�ض، يف بيع الذهب والف�شة بها()19( 
ئاڵتون و زیو وان لە دروستبوونی سوودا، لە كاتی فرۆشتنیان بە یەكتر، لە 

كاتی فرۆشتنی ئاڵتون و زیویش بەو دراوانە.

- شێخ یوسف قەرەضاویش دەڵێت: )وذهب بع�شهم اإل اأن الربا اإنا ه� يف الذهب 

والف�شة، ونحن الي�م نتعامل بالنق�د ال�رقية، فال هي ذهب  ول ف�شة، وعلى هذا ل يجري 
هەندێك  واتا:  يرد عليه()20(.  اأن  اأوهى من  الزكاة!  وهذا كالم  فيها  الربا، ول تب  فيها 
ئاڵتون و زیودا هەیە، ئێمە ئەمڕۆ مامەڵە بە  لە  پێیان وایە كە سوو تەنها 

دراوی كاغەز دەكەین، كە نە ئاڵتونە و نەزیو، هەر بۆیە سوویان تێدا دروست 

نابێت، زەكاتیان لێ ناكەوێت، ئەم قسەو بۆچوونە، زۆر لەوە بێنرخترە كە 

وەاڵمی بدرێتەوە.

شوێن  بە  الیەكمانە،  هەموو  شانی  سەر  ئەركی  بەڕێزان  لەبەرئەوە 

ڕاستییەكاندا بگەڕێین، بەڵگەی شەرع لەگەڵ هەركەس بێت بە گوێی بكەین، 

دەرخواردی  حەرام  هەڵنەخەڵەتێنین،  خۆمان  بنەما  بێ  قسەی  گومان و  بە 

خۆمان و خانەوادە و خەڵكانی موسوڵمان نەدەین.

١9- مجموع فتاوى ابن باز، ج١9، ص١58. مصدر سابق.

٢٠- د. يوسف القرضاوي، فوائد البنوك هي الربا الحرام، مقدمة الكتاب. موقع الشيخ القرضاوي:
٣٧5٠/٤٦-5١-٣8-٢-٢٠١٤-٠١-٢٦8٧/http://www.qaradawi.net/new/library2 
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سووی خشڵی ئاڵتون و زیوو و سووی دواكەوتنی یەكێك 
لەكااڵكان:

كە  دەكەین  سەرەكی  تــەوەری  دوو  لەسەر  قسە  بەشەدا  لەم 

ئەمانەن:

١- سووی خشڵی ئاڵتون و زیو.

٢- سووی دواكەوتنی یەكێك لەكااڵكان.

بەشی سیازدەیەم)1(
١- ڕۆژی ٢٠١5/٢/٢8 تۆماركراوە.
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١- سووی خشڵی ئاڵتون و زیو:

یەكێكی تر لەو گومانانەی ئەمڕۆ خەڵكانێك خۆیان پێوە سەرقاڵ كردووە، 

دەدەنەوە، ئەوەیە كە ئەو  ناشەرعی خۆیانی پێ  پاساوی هەندێك مامەڵەی 

بۆ  نین  نرخیش  دراونین،  هیچیان  لەبەردەستدان  ئەمڕۆ  زیوانەی  ئاڵتون و 

شت و مەكەكان، بەڵكو هەموویان خشڵن و كااڵیەكی خۆ ڕازاندنەوەن، لەبەرئەوە 

سوویان تێدا دروست نابێت، بەپێچەوانەی ئاڵتون و زیوی سەردەمی پێغەمبەر 

s و هاوەاڵنی و زانایانی پێشین، كە دراو بوون و مامەڵەیان پێوە كراوە، نرخی 

كااڵو شتومەكەكانیان پێ دیاری كراوە.

بۆ  وەاڵمدانەوە و ڕوونكردنەوەی ئەم گومانە، ئەم چەند خاڵە دەخەینە ڕوو:
أ - ئەوانەی سەرچاوەی ئەم بۆچوون و گومانەن و پێیان وایە، خشڵی ئاڵتون و 
 s زیو ، وەكو كااڵ تەماشا دەكرێن، حوكمی دراوی سەردەمی پێغەمبەریان
كە  زانایان  لە  كەمن  زۆر  كەمینەیەكی  نابێت،  دروست  تێدا  سوویان  نییە، 
سوفیان،  ئەبو  كوڕی  )معاویەی  ئەوانیش:  دەژمێردرێن،  دەست  پەنجەی  بە 
إبراهیم، نەخەعی، حەسەنی بەصری، ئیبن تەیمیە )1(، ئیبنولقەییم(ن. ئیبن 
من  بجن�شه  والف�شة  الذهب  من  ال�ش�غ  بيع  )ويج�ز  دەڵێت:  لەوبارەیەوە  تەیمییە 
غي ا�شرتاط التماثل، ويجعل الزائد يف مقابلة ال�شنعة()2( . واتا: دروستە ئاڵتون و زیو 
خشڵ،  بە  كرابوون  ئەگەر  خۆی،  هاوشێوەی  زیوی  ئاڵتون و  بە  بفرۆشرێت 
كێشی  لە  زیادەیەی  ئەو  بێت،  تێدا  یەكسانبوونیشیان  مەرجی  بەبێئەوەی 

یەكێكیاندا دروست دەبێت، لە بەرامبەر دروستكردنەكەیدا دەبێت.

١- هەرچەند إبن تەیمییە لەم بابەتەدا دوو بۆچوونی دژ بە یەك و جیاوازی هەیە، لە بۆچونێكیدا  
وەكو زۆرینەی زانایان دەڵێت حەرامە، لە بۆچونێكی تریدا دەڵێت دروستە و حەرام نییە.  ئەو 
كەسانەی كە بەرگری لێدەكەن دەڵێن: ئەو بۆچونەی كە دەڵێت حەرامە بۆچونی كۆنییەتی، دواتر 
لێی پەشیمان بۆتەوە و پێی وابووە ئاڵتون و زیو بكرێت بە خشڵ حوكمەكەی دەگۆڕێت و سووی 

تێدا دروست نابێـت.
٢- إبن تيمية )أحمد بن عبد الحليم بن تيمية(، الفتاوى الكبرى، ج5، ص٣9١، مصدر سابق.

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا

204



بال�شنعة  �شارت  الباحة  )احللية  دەڵێت:  لەوبارەیەوە  قوتابیشی  ئیبنولقەیمی 

الباحة من جن�ض الثياب وال�شلع ل من جن�ض الأثمان، لهذا ل تب فيها الزكاة، فال يجري 
الربا بينها  وبني الأثمان، كما ل يجري بني الأثمان  وبني �شائر ال�شلع()3(. واتا: خشڵێك كە 
بەشێوازێكی شەرعی دروستكرابێت و بەكارهێنانی ڕێگەپێدراو بێت، بەبوون و 

كردنی بەخشڵ، ئیتر لە قاڵبی دراو دەچێتە دەرەوە، دەچێتە قاڵبی پۆشاك و 

هەر كااڵیەكی ترەوە، هەر بۆیە زەكاتیشی تێدا واجب نابێت، بەهەر دراوێكی 

تریش بگۆڕدرێتەوە سووی تێدا دروست نابێت، هەر وەك چۆن سوو لە نێوان 

دراو و كااڵكانی تردا دروست نابێت.

ب- ئەو بەڵگانەی ئەم بەڕێزانە پشتیان پێ بەستووە، سەرجەمیان بەڵگەی 

یان  قورئان،  دەقی  بەڵگەی  یەك  تەنانەت  خۆیانە)4(،  لێكدانەوەی  عەقڵین و 

فەرموودەی پێغەمبەرs، یان قسەی هاوەاڵنیشیان بەدەستەوە نییە، دەتوانین 

بەڵگەكانیان لەم چەند خاڵەدا كورت بكەینەوە:

ئاڵتون و زیودا، تەنها ئەوەیە كە ئەوانە  - هۆكاری دروستبوونی سوو لە 

خۆڕازاندنەوە  بابەتی  بەخشڵ و  بوون  كەوتن و  دراوێتی  لە  هەركات  دراون، 

هەر  كانزاكەشیان  با  دەكرێن،  تەماشا  كااڵیەك  وەك  دەگۆڕێت،  حوكمەكەیان 

ئاڵتون و زیو بێت.

- ئەگەر كەسێك بیست مسقاڵ ئاڵتونی خشڵی هەبێت و بیفرۆشێت، بەهەمان 
٣- إبن القيم، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ج٢،ص١8٠، مصدر سابق.

٤- هەرچەندە ئەم دوو زانا بەڕێزە زۆر بەهرەمەند و بلیمەتن، خزمەتێكی بێسنووریان بەئاینی 
ئیسالم و موسوڵمانان كردووە، بۆچوون و لێكدانەوەی زۆر بەبەها و ناوازەیان هەیە، دەكرێت وەك 
قوتابخانەیەكی فیقهی سەربەخۆ تەماشا بكرێن، بەاڵم لە سەرئەنجامدا ئەمانیش مرۆڤن، دەكرێت 
لە هەندێك بابەتدا نەیانپێكابێت، بەڵگە شەرعییەكانیان  وەكو پێویست بەدەست نەگەیشتبێت، 
بەاڵم گرنگ ئەوەیە هەمیشە پێگەی دەق و ڕاستی لە سەروو پێگەی هەموو كەسێكەوەیە، بۆیە 
ڕەخنەگرتن لەم بۆچوونەیان هیچ لە گەورەیی ئەوان كەم ناكاتەوە، پێگەی پێشەوایەتییان لەق 

ناكات. 
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خەرجییەی  ماندوبوون و  هەموو  ئەو  ئەی   ،)5( ئاڵتون  لــەدراوی  خۆی  كێشی 

كە بۆ تواندنەوە و لەقاڵبدان و نەخشاندنی خشڵەكە كاری كردووە، دەكەوێتە 

ئەستۆی كێ، كێ لێی بەرپرسیارە؟ خۆ ئەگەر وابێت و خەڵكی بەهەمان كێشی 

دراو خشڵەكانیان بفرۆشنەوە، ئەو كاتە كەس كاری زەڕەنگەری ناكات، چونكە 

هەموو ئەرك و ماندوبوون و خەرجییەكانیشی بە بەالش دەڕۆن.

- ئەگەر گوتمان خشڵیش هەمان حوكمی دراوی هەیە، ئەو كات، یان دەبێت 

بەخەڵك بڵێین كە ئیتر خشڵ دروست مەكەن؛ چونكە دەبێت بە هەمان نرخ و 

كێشی خۆی لەدراو بیفرۆشنەوە، یان دەبێت بڵێین خشڵەكە بەكااڵیەكی تری 

قبوڵی  قورسییە و شەرع  بار  ئەمانەش هەمووی  بگۆڕنەوە،  گەنم و جۆ  وەك 

ناكات.

- لەسەردەمی پێغەمبەرداs كە داوای خێر كراوە، هەندێك جار ئافرەتان 

خشڵەكانیان داناوە و بەخشیویانە بە خەڵكی هەژار، جا ئەگەر ئەو هەژارانە 

سوود و  چ  ئیتر  دینار،  بە  نرخی خۆی  هەمان  بە  گۆڕیبێتەوە  خشڵەكانیان 

قازانجێكیان لێكردووە، لەبەرئەوە دەبێت ئەمانە لە بازاڕدا لەنرخی خۆیان 

زیاتریان كردبێت.

كردبێت  ڕێگرییان   sپێغەمبەر هاوەاڵنی  لە  كام  هیچ  نەبیستراوە   -

نەبێت،  خۆی  ڕەگــەزی  یان  كێش،  بەهەمان  ئەگەر  خشڵ،  فرۆشتنەوەی  لە 

بەڵكو ئەوەی لێیان بیستراوە ڕێگرییان كردووە لەم جۆرە حاڵەتانە لە كاتی 

گۆڕینەوەی دراوەكاندا.
- قەدەغەكردنی سووی زیادە )ربا الفضل(، بۆ ڕێگەگرتن بووە لە ئەگەری 
خراپ بەكارهێنانی )سد الذرائع(، هەر قەدەغەكردنێكیش بەو هۆكارە بێت، 
دەكرێت لەبەر بەرژەوەندی خەڵكی ڕێگەی پێبدرێت، لەبەرئەوە فرۆشتنەوەی 

5- دیارە لەسەردەمی ئەمانیشدا دراوی ئاڵتون و زیو، هێشتا هەر ماوە و كاری پێكراوە.
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ئاڵتون، یەكێكە لە پێداویستییەكانی  خشڵیش بەكێشی خۆی زیاتر لەدراوی 
خەڵكی، لەبەرئەوە دەكرێت ڕێگەی پێبدرێت. 

ئەمانە كۆی ئەو بەڵگانەن كە ئەمان بۆ پاساو هێنانەوە بۆ بۆچوونەكەیان 

بۆچوونەكانیان  سەرجەمی  گوتمان  پێشتریش  وەكو  بەستووە ،   پێ  پشتیان 

بۆچوونی عەقڵین و تاكە یەك بەڵگەی شەرعیان تێدا نییە. 

هەموو  عەقڵییەكانیاندا،  بەڵگە  زانایان و  لە  كەمینەیە  ئەم  لەبەرامبەر 

قوتابخانەكانی فیقهی ئیسالمی و مەزاهبە ئیسالمییەكان لە كۆن و نوێدا، هاوڕان 

لەسەر ئەوەی كە ئاڵتون و زیو، خشڵ بن، یان دراو هیچ جیاوازییەكیان نییە، 

هەموو ئەو حوكمە شەرعیانەی بەسەر دراوێكی ئاڵتوندا جێبەجێ دەكرێت، 

بەسەر خشڵێكیشدا جێبەجێ دەكرێت كە كانزاكەی ئاڵتون و زیو بێت بەبێ 

جیاوازی؛ چونكە كاتێك فەرموودەكان باس لە سووی ئاڵتون و زیو دەكەن بە 

ڕەهایی باسی دەكەن، بەبێ دیاریكردنی هۆكاری حەرامبوونەكەیان، هەربۆیە 

بەسەر  گۆڕانكاری  هەرچەند  دەمێنێتەوە،  ڕەهاییە  بەو  هەر  حوكمەكەشی 

شێواز و جۆری بەكارهێنانەكەشیدا بێت و لە دراویش بكەون )6(، تەنانەت  وەكو 

پێشتریش باسمان كرد، قیاسكردنی دراو لەسەر ئەوان بەهۆی بوونی هۆكاری 

المشتركة( نییە، بەڵكو لەبەر نەبوونی خاڵی جیاوازە لە  هاوبەشەوە )العلة 

كۆدەنگی  زانایان  لە  هەندێك  هەربۆیە  الفارق(،  بنفي  )القیاس  نێوانیاندا 

بەڕاجیایی  گوێیان  كە  ئەوەی  وەك  كــردووە،  باس  بارەیەوە  لەم  زانایانیان 

ئەو كەمینەیە هەر نەدابێت، لێرەدا بە نموونە هەندێك لە قسەكانیان، لەو 

بارەیەوە دەخەینە ڕوو:

لەبەر  بیانگوتایە  بەڕوونی  بكردایە و  هۆكاری حەرامبوونەكەیان  باسی  دەقەكان  ئەگەر  ٦- خۆ 
ئەوەیە كە دراوە، ئەو كات ئەگەر لەدراوی بكەوتنایە حوكمەكەیان دەگۆڕا، بەاڵم دەقەكان باسی 
ئەو هۆكارە ناكەن، بەڕەهایی دەڵێن سوویان تێدایە، كەواتە حوكمەكەش بەو ڕەهاییە دەمێنێتەوە.
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- پێشەوا نەوەوی لە ڕاڤەی ئەو فەرموودەیەدا كە باس لە سووی ئاڵتون و 

زیو دەكات، دەڵێت: )قال العلماء هذا يتناول جميع اأن�اع الذهب وال�رق من جيد  ورديء، 

و�شحيح  ومك�ش�ر، وحلى  وتب، وغي ذلك، �ش�اء اخلال�ض والخل�ط بغيه، هذا كله جممع 
عليه()7(. واتا: زانایان گوتویانە ئەم فەرموودەیە هەموو جۆرەكانی ئاڵتون و زیو 
تر،  یان هەر شتێكی  لەباش و خراپ، ساغ و شكاو، خۆڵ و خشڵ،  دەگرێتەوە، 

پاڵفتە بن، یان تێكەڵ بن بە كانزای تر، هەموو ئەمانەش كۆدەنگی زانایانی 

لەسەرە. 

- إبن عبد البر لەو بارەیەوە دەڵێت: )وال�شنة الجتمع عليها اأنه ل يباع �شيء من 

اأ ورديئاً، ب�شيء من الذهب اإل مثاًل  اأو نقداً، اأو جيداً  اأو م�ش�غاً  اأو تباً،  الذهب عيناً كان 
بثل، يداً بيد، وكذلك الف�شة...من زاد اأو نق�ض يف �شيء من ذلك كله، اأو اأدخله نظرة فقد 
زانایان كۆدەنگ و هاوڕان لەسەری ئەوەیە،  اأكل الربا()8(. واتا: ئەو سوننەتەی 
هیچ ئاڵتونێك نافرۆشرێت بە ئاڵتونێكی تر، خۆڵ بێت، یان قاڵب، خشڵ بێت، 

یان دراو، باش بێت، یان خراپ، ئەگەر یەك كێشیان نەبێت، دەست بەدەست 

نەبێت. هەروەها زیویش... هەر كەسێك لە هەر یەكێك لەوانەدا زیاد، یان كەم 

 وەربگرێت، یان مامەڵەكەی قەرزی تێبكەوێت، ئەوە سووی خواردووە.

- تەنانەت إبن تیمییە خۆشی لەو بارەیەوە كۆدەنگی زانایان باس دەكات، 

لە وەاڵمی پرسیارێكدا دەڵێت: )امراأة باعت اأ�ش�رة ذهب بثمن معني، اإل اأجل معني، هل 

يج�ز اأم ل؟ فاأجاب: اإذا بيعت بذهب اأو ف�شة اإل اأجل ل يجز ذلك باتفاق الأئمة()9( . واتا: 
ئافرەتێك چەند بازنێكی ئاڵتونی فرۆشتووە بەنرخێكی دیاریكراو و بە قەرز، 

دروستە، یان نا؟ لە وەاڵمدا دەڵێت: ئەگەر فرۆشتبێتی بە ئاڵتون، یان زیو 

٧- النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، ج١١،ص١٠، مصدر سابق.
8 - إبن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ج٢،ص٦٣٤، مصدر سابق.

9- إبن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٢9،ص٤٢5، مصدر سابق.
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بەقەرز، بە كۆی دەنگی زانایان حەرامە و دروست نییە )10(. 

قاضى عياض دەڵێت: )احلديث عام يف جميع اأجنا�شها من م�شك�ل، وم�شن�ع، وتب، 

وجيد،  ورديء، ل خالف يف هذا()11( . واتا: فەرموودەكەی پێغەمبەر)12( گشتگیرە و 
هەموو شێوەكانی دەگرێتەوە، لەنەخش، خشڵ، خۆڵی ئاڵتون، باش، خراپی، 

زانایان هیچ جیاوازیان نییە لەو بارەیەوە. إبن هوبەیرە دەڵێت: )اأجمع ال�شلم�ن 

على اأنه ل يج�ز بيع الذهب بالذهب منفرداً، اأو ال�رق بال�رق تبها، وم�رشوبها، وحليها اإل 
مثاًل بثل، وزناً ب�زن، يداً بيد()13( . 

واتا: موسوڵمانان كۆدەنگن لەسەر ئەوەی دروست نییە خۆڵ و دراو و خشڵی 

بەئاڵتون بفرۆشرێت، زیو بەزیو بفرۆشرێت، مەگەر  وەكو یەك بن،  ئاڵتون 

یەك كێشیان هەبێت، یەكسەریش ڕادەست بكرێن. 

ت- زیاتر لە )١٧( فەرموودەی دروست لەبەر دەستدایە، كە پشت ڕاستی ئەم 

بۆچوونە دەكاتەوە، دەیسەلمێنێت كە ئاڵتون و زیو، هەرچی و هەرچۆن بن، دراو 

بن، یان خشڵ، یەك حوكمیان هەیە، لە كاتی كڕین و فرۆشتن و گۆڕینەوەیاندا، 

تێدا  سوویان  جۆرەكانی  هــەردوو  شەرعییەكانەوە،  مەرجە  بەپێچەوانەی 

درووست دەبێت.  هەر بۆ نموونە لێرەدا هەندێك لەو فەرموودانە  )14(دەخەینە 

ڕوو. 

١٠- ئێ باشە خۆ بازنگ خشڵە، ئیتر بۆچی سووی تێدا دروست دەبێت ئەگەر بە دراوی ئاڵتون، 
یان زیو فرۆشرابێت؟!! كەواتە إبن تیمیەش لە بۆچوونێكیدا پێی وایە ئەو كارە حەرامە.

١١- القاضي عياض، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، ج5،ص١٣8، الكتاب بدون ت ط.
َهِب}. َهُب ِبالذَّ ١٢- مەبەستی {الذَّ

١٣- إبن هبيرة )يحيى بن هبيرة بن محمد(، اختالف األئمة العلماء، ج١، ط١، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ٢٠٠٢،١٤٢٣، ص٣58، تحقيق: السيد يوسف أحمد.

١٤- دیارە ئێمە پێشتر چەند فەرموودەیەكمان لەو بارەیەوە باس كردبوو، بۆیە لێرەدا دووبارەیان 
ناكەینەوە و تەنها ئەو فەرموودانە باس دەكەین، كە پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بەباسەكەوە هەیە، 

حوكمە شەرعییەكەمان بۆ یەكال دەكەنەوە.
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ِبَخْيَبَ  ُهَ�  s و َ اِل  َر�ُش�ُل  اأُِتَي  يَُق�ُل:  َعْنُه   ُ الَّ َي  َر�شِ اِريَّ  الأَنْ�شَ ُعبَْيٍد  بَْن  الََة  َف�شَ عن 
َهِب الَِّذي يِف الِْقالَدِة َفنُِزعَ   ِبِقالَدَة ِفيَها َخَرٌز  َوَذَهٌب، َِهَي ِمَن اْلََغاِنِ تُبَاُع، َفاأََمَر َر�ُش�ُل اِل ِبالذَّ
َهِب  َوْزنًا ِبَ�ْزٍن{)15(. واتا: فەزاڵەی كوڕی  َهُب ِبالذَّ َوْحَدُه، ثُمَّ َقاَل لَُهْم َر�ُش�ُل اِل: }الذَّ
ملوانكەیەكیان  بووین  خەیبەر  لە  دەڵێت:  دەگێڕێتەوە و  ئەنصاری  عوبێدی 

ئاڵتونی  مورو و  گیرابوو،  شەڕ  دەسكەوتی  وەك  كە  هێنا،   s پێغەمبەر  بۆ 

تێدابوو، دەیانوویست بە ئاڵتون بیفرۆشن، پێغەمبەرs فەرمانی كرد ئاڵتونی 

ملوانكەكە لێ بكەنەوە، پاشان پێی فەرموون: ئاڵتون  بە ئاڵتون دەبێت كێشیان 

بەرامبەر بێت.

باشە خۆ ملوانكە خشڵە و دراو نییە، ئەی بۆ پێغەمبەری خوداs فەرمان 

بەئاڵتون  خۆی  كێشی  بەهەمان  لێبكرێتەوە،  ملوانكەكە  ئاڵتونی  دەدەات 

بفرۆشرێت؟ كەواتە ئەو بۆچوونەی پێشتر ڕاست نییە كە دەڵێت خشڵ  وەكو 

كااڵ مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت، حوكمی سوو نایگرێتەوە.

َعْن َعَطاِء بِْن يَ�َشاٍر: اأَنَّ ُمَعاِويََة بَْن اأِبي �ُشْفيَاَن بَاَع �ِشَقايًَة ِمْن َذَهٍب، اأَوْ َوِرٍق ِباأَْكرَثَ ِمنْ َوْزِنَها، 
ِ s يَْنَهى َعْن ِمْثِل َهَذا: اإِلَّ ِمْثاًل ِبِْثٍل. َفَقاَل لَُه ُمَعاِويَُة:  ْرَداِء: �َشِمْعُت َر�ُش�َل الَّ َفَقاَل اأَبُ� الدَّ
 ،s ِ ْرَداِء: َمْن يَْعِذُرِن ِمْن ُمَعاِويََة، اأَنَا اأُْخِبُُه َعْن َر�ُش�ِل الَّ بُ� الدَّ َما اأََرى ِبِْثِل َهَذا بَاأْ�شاً. َفَقاَل اأَ
اِب،  اخْلَطَّ بِْن  ُعَمَر  َعَلى  ْرَداِء  الدَّ بُ�  اأَ َقِدَم  ثُمَّ  ِبَها،  نَْت  اأَ ِباأَْر�ٍض  اأُ�َشاِكنَُك  َل  َراأِْيِه،  َعْن  َويُْخِبُِن 
اِب اإَِل ُمَعاِويََة: اأَْن َل تَِبيَع َذِلَك اإِلَّ ِمْثاًل ِبِْثٍل، َْزناً ِبَ�ْزٍن)16(.  َفَذَكَر َذِلَك لَُه، َفَكتََب ُعَمُر بُْن اخْلَطَّ
واتا: عطائی كوڕی یەسار دەڵێت: معاویەی كوڕی ئەبوسوفیان دەفرێكی ئاڵتون، 

١5- مسلم، صحیح مسلم، ج٣، ص١٢١٣، رقم الحدیث )١59١(، مصدر سابق. لە هەندێك ڕیوایەتی 
 s پێغەمبەری خودا  دینار،  نۆ  یان  بە حەوت،  كڕیویەتی  كەسێك  كە  هاتووە  فەرموودەكەدا 
مامەڵەكەی هەڵوەشاندۆتەوە و فەرموویەتی: نابێت بفرۆشرێت تا جیانەكرێتەوە. بڕوانە: البغوی 
)الحسین بن مسعود البغوي(، شرح السنە، ج8، ط٢، المكتب اإلسالمی، دمشق، ص٦٦، تحقیق: شعیب 

االرنؤوط، محمد زهیر الشاویش.
١٦- البيهقي، السنن الكبرى، ج5، ص٢8٠، رقم الحديث )١٠8٠٠(، مصدر سابق.
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یان زیوی فرۆشت بەكێشەكەی خۆی زیاتر، ئەبودەردا ء لەوێ بوو گوتی: من 

كردووە،  مامەڵەیە  جۆرە  لەم  ڕێگری   ،sبووە خودا  پێغەمبەری  لە  گوێم 

تێدا  پێی گوت: من شتێكی خراپی  نەبێت. معاویە  هاوتا  هەتا كێشەكانیان 

وادەكات،  بۆ  دەڵی و  لێیە معاویە چی  ئاگای  دەردا ء گوتی: كێ  ئەبو  نابینم، 

من فەرموودەی پێغەمبەریs بۆ باس دەكەم، ئەو باسی بۆچونی خۆیم بۆ 

دەكات، سوێند بەخودا لە زەوییەكدا دانانیشم كە تۆی تیابیت. پاشان ئەبو 

دەردا ء هات بۆ الی پێشەوا عومەر و كێشەكەی بۆ گێڕایەوە، پێشەوا عومەر 

نووسراوێكی بۆ معاویە نووسی: كە بەوشێوەیە نەیفرۆشیت هەتا  وەكو یەك 

نەبن و یەك كێشیان نەبێت)17(. 

ئەمە بەڵگەیەكی ڕوونی ترە لەسەر الوازی بۆچوونی یەكەم، چونكە كەس 

الری لەوە نییە كەدەفر تەنها كااڵیە، تەنانەت خشڵیش نییە، كەچی هاوەاڵنی 

پێغەمبەر s هەمان فەرموودەی پێغەمبەری s بەسەردا جێبەجێ دەكەن، 

زیاد  بەكەم و  نــادەن  ڕێگە  دەكــات،  ئاڵتون  بە  ئاڵتون  فرۆشتنی  لە  باس  كە 

كە  بێنێتەوە  ئەوە  بیانووی  كەسێك  بەبێئەوەی  بفرۆشرێت،  خۆی  لەكێشی 

ئەو فەرموودەیە تەنها باسی دراو دەكات و باسی خشڵ و كااڵ ناكات.  إبن عبد 

البر لەبارەی ئەم ڕووداوەی معاویەوە دەڵێت: )ال�شنة الجتمع عليها .. خالف ما كان 

يذهب اإليه معاوية()18( . واتا: ئەو سوننەتەی كە هەموو زانایان كۆدەنگن لەسەری، 
بە پێچەوانەی بۆچوونەكەی معاویەوەیە.

َعْبِد  اأَبَا  يَا  َفَقاَل:  اِئٌغ  �شَ َفَجاَءُه  ُعَمَر،  بِْن   ِ الَّ َعْبِد  َمَع  اأَُط�ُف  ُكْنُت  َقاَل:  اأَنَُّه  جُمَاِهٍد  َعْن   

١٧- كەواتە بۆیە سەرەتا معاویە بۆچوونی وابووە، چونكە فەرموودەكەی پێنەگەیشتووە، بەاڵم 
پاش ئەوەی ئەبو دەردا ء پێی دەڵێت و بۆی ڕوون دەكاتەوە، پێشەوا عومەریش جەختی لەسەر 

دەكات و پشتیوانی بۆچوونەكەی ئەبو دەردا ء دەكات، لەبۆچوونەكەی پاشگەز دەبێتەوە.
١8- إبن عبد البر، اإلستذكار، ج٦، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠،١٤٢١، ص٣٤8، تحقيق : سالم 

محمد عطا، محمد علي معوض.
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ُل ِفى َذِلَك َقْدَر  ْىَء ِمْن َذِلَك ِباأَْكرَثَ ِمْن  َوْزِنِه، َفاأَ�ْشتَْف�شِ َهَب، ثُمَّ اأَِبيُع ال�شَّ �ُغ الذَّ ْحَمِن اإِنِّى اأَ�شُ الرَّ
 ِ ُد َعَلْيِه اْلَ�ْشاأَلََة، َوَعْبُد الَّ اِئُغ يَُردِّ ِ بُْن ُعَمَر َعْن َذِلَك، َفَجَعَل ال�شَّ َعَمِل يَِدى ِفيِه، َفنََهاُه َعْبُد الَّ
ِ بُْن  َقاَل َعْبُد الَّ ثُمَّ  يَْرَكبََها،  اأَْن  يُِريُد  َدابَِّتِه  اإَِل  اأَْو  اْلَ�ْشِجِد،  اإَِل بَاِب  يَْنَهاُه َحتَّى انْتََهى  بُْن ُعَمَر 
اإِلَْينَا،َوَعْهُدنَا   s نَِبيِّنَا  َعْهُد  َهَذا  بَْينَُهَما،  َل  َف�شْ َل  ْرَهِم،  ِبالدِّ ْرَهُم  ينَاِر،َوالدِّ ِبالدِّ ينَاُر  الدِّ ُعَمَر: 
عومەردا  كوڕی  عەبدوڵاڵی  خزمەتی  لە  دەڵێت:  موجاهید  واتا:  اإِلَْيُكْم)19(. 
دەسوڕاینەوە، زەڕەنگەرێك هات بۆالی و پێی گوت، ئەی باوكی عەبدوڕەحمان 

من زەڕەنگەرم خشڵ دروست دەكەم، دواتر بەكێشی خۆی زیاتر دەیفرۆشمەوە، 

زیادەی حەق دەسەتەكەی خۆمی دەخەمە سەر، عەبدوڵاڵی كوڕی عومەر پێی 

گوت: شتی وا مەكە، كابرا هەر بەدوایەوە بوو ، چەند جارێك پرسیارەكەی لێ 

دووبارە كردەوە، عەبدوڵاڵی كوڕی عومەریش هەر دەیگوت نابێت و مەیكە، تا 

گەیشتینە بەر دەرگای مزگەوت، یان الی  واڵخەكەی كەدەیووسیت سواری بێت، 

هیچ  نابێت  بەدرهەم،  درهەم  بەدینار،  دینار  گوت:  بەزەڕەنگەرەكەی  پاشان 

زیاد و كەمی هەبێت، ئەمە پەیامی پێغەمبەری خودایە s بۆ ئێمە، پەیامی 

ئێمەشە بۆ ئێوە.

كابرا  ئەوەتا  ڕوویــداوە،  ئەمڕۆدا  لە  دەڵێی  ڕووداوە  ئەم  بەڕێزان  بزانن 

زەڕەنگەرە و باسی دروستكردنی خشڵ و حەق دەست دەكات، كەچی عەبدولاڵی 

كوڕی عومەر ڕێگەی پێنادات لەگەڵ كێشی دینارەكە بە زیاد و كەم بیفرۆشێت.  

بەڵگەیش لەمانە ڕوونتر پێم وانییە پێویست بێت بۆ كەسێك بەشوێن ڕاستیدا 

بگەڕێت و بیەوێت تووشی حەرام نەبێت. 

ث- سەبارەت بەقسە و گوتەی زانایانیش لەو بارەیەوە ، پاش ئەوەی چەند 

دەقێكمان لەسەر كۆدەنگی زانایان خستە ڕوو، ئێستا هەندێك دەقی تر باس 

دەكەین:

١9- البيهقي، السنن الكبرى، ج5، ص٢٧9، رقم الحديث )١٠٧9٧(، مصدر سابق.
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اِئَغ  ُجُل ال�شَّ اِرَف الرَّ - پێشەوا شافیعی لەو بارەیەوە دەڵێت: )َوَل َخْيَ يِف اأَْن يُ�شَ

واتا:   . اًل()20(  ُمتََفا�شِ ِبالَْ�ِرِق  الَْ�ِرَق  َهَذا  ِلأَنَّ  اإَجاَرتَُه؛  اْلَْعُم�لََة، َيُْعِطيِه  َة  الِْف�شَّ ِباحْلُِليِّ  َة  الِْف�شَّ
باش نییە پیاوێك دراوی زیو لەگەڵ زەڕەنگەرێك بگۆڕێتەوە بە خشڵی زیو، 

پاشان حەق دەستیشی بداتێ، چونكە ئەوە گۆڕینەوەی زیوە بەزیو بەزیاتر. 

)تبديل ذهب بذهب مع اإ�شافة اأجرة الت�شنيع اإل اأحدهما  دەڵێت:  - شێخ عثیمین 

اأمر حمرم ل يج�ز،  وه� داخل يف الربا الذي نهى النبي s عنه،..اأما اإذا كان التاجر �شائغاً 
انتهت  اإذا  اأجرته  اأعطيك  ال�شنعة  من  يريد  ما  على  يلهّ  ا�شنعه  الذهب  هذا  خذ  يق�ل  اأن  فله 
ال�شناعة، و هذا ل باأ�ض به()21( . واتا: گۆڕینەوەی ئاڵتون بە ئاڵتون لەگەڵ زیادەی 
حەقدەستی یەكێكیان، كارێكی قەدەغە و نادروستە، دەچێتە خانەی ئەو سووەی 

كە پێغەمبەری خودا s نەهی لێكردووە... بەاڵم ئەگەر بازرگانەكە زەڕەنگەر 

بوو دەتوانێت بڵێت: ئەو ئاڵتونەم بۆ دروست بكە و بیكات بەوەی خۆی دەیەوێت، 

هەر كات تەواوت كرد كرێكەیت دەدەمێ، ئەم مامەڵەیە هیچ كێشەی نییە.

ئاڵتون و زیو  باسمان كرد  پاڵپشت بەو بەڵگانەی كە  بەڕێزان:  بۆیە  هەر 

دروست  تێدا  سوویان  هەر  نییە،  جیاوازیان  هیچ  بن،  چۆن  هەر  هەرچی و 

٢٠- الشافعي، األم، ج٣، ص٣5، مصدر سابق.
٢١- ئەمەش دەقی فەتوایەكی ترێتی لەو بارەیەوە: )ما الحكم في أن كثيرا من أصحاب محالت 
الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل )الكسر( ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب  ويستبدلونه 
بذهب جديد مصنع  وزن مقابل  وزن تماما، يأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟ الجواب: 
...ومن هذه األحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع 
إلى أحدهما أنه أمر محرم ال يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه  وسلم عنه، 
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة  وال اتفاق،  وبعد أن يقبض 
صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد... هذا إذا التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغا فله 
أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصنعة أعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة، 
http://  :وهذا ال بأس به(. محمد بن صالح العثيمين، مجموعة أسئلة في بيع  وشراء الذهب، موقع 

madrasato-mohammed.com/outaymin/pg_061_0001.htm
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دەبێت، لە كاتی گۆڕینەوەشیان بەهەر دراوێك ، وەكو دوو جۆری جیاواز كە 

یەك ڕەگەزیان هەیە تەماشا دەكرێن، بۆیە دروستە كەم و زیادیان پێ بكرێت، 

الیەنەكانی  ڕادەستی  بەجێ  دەست  ئامادەبن و  كااڵكە  هەردوو  دەبێت  بەاڵم 

گرێبەستەكە بكرێت. بەهیچ شێوەیەكیش دروست نییە بەبیانووی شوێنكەوتنی 

قسەی إبن تیمیە، إبن القیم، خەڵكی خۆی لە حوكمە شەرعییەكان بدزێتەوە، 

چونكە هیچ كەس لەهەڵە پارێزراو نییە، هەل و مەرجی ژیانی كۆمەڵگاكانیش 

بەردەوام لە پێشكەوتن و گۆڕانكاریدایە، ئەو دوو زانا بەڕێزەش لەو بابەتەدا 

نەیانپێكاوە، ئەوەش هیچ لە گەورەیی و بلیمەتیان كەم ناكاتەوە.

٢- سووی دواكەوتنی یەكێك لەكااڵكان:

خــوداوە  پێغەمبەری  لە  فەرموودەیەك  عەبباس)22(،  كــوڕی  عەبدوڵاڵی 

يئَِة{)23(. واتا: سووی كڕین و  بَا يِف النَّ�شِ َا الرِّ s دەگێڕێتەوە كە فەرموویەتی: }اإِنَّ
فرۆشتن تەنها لە دواكەوتنی یەكێك لە بەرامبەرەكاندا دروست دەبێت. ئەمەش 

٢٢- هەرچەندە قسەیەك هەیە كە گوایە عەبدوڵاڵی كوڕی عەبباس بەر لە مردنی لەو بۆچوونەی 
پاشگەز بۆتەوە، ئەبو سەعیدی خدری دەڵێت جارێكیان چووم پێم گوت، ئەویش لەوەاڵمدا گوتی: 
َ َواأَتُ�ُب اإِلَْيهِ  َوَكاَن يَْنَهى َعْنُه بَْعَد َذِلَك اأَ�َشدَّ  يتُُه اأَ�ْشتَْغِفُر الَّ ْرتَِنى اأَْمًرا ُكْنُت نَ�شِ ُ يَا اأَبَا �َشِعيٍد َعنِّى اْلَنََّة َفاإِنََّك َذكَّ )َجَزاَك الَّ
النَّْهِى(. واتا: خوا پاداشتت بەبەهەشت بداتەوە ئەی باوكی سەعید، بەڕاستی شتێكت یاد خستمەوە 
كە من بیرم چوبۆوە، داوای لێخۆشبوون لەخوای گەورە دەكەم و پەشیمانم. پاش ئەوە عەبدوڵاڵی 
كوڕی عەبباس زۆر بەتوندی دژایەتی سووی زیادەی دەكرد. البيهقي، السنن الكبرى، ج5،ص٢8٦، 
رقم الحديث )١٠8٢٦(، مصدر سابق.  وقال البيهقي في التعقيب عليه: َهَذا احْلَِديُث ِمْن َحِديِث اأَِبى جِمَْلٍز 
َد ِبِه َحيَّاُن ُقْلُت  َوَحيَّاُن تََكلَُّم�ا ِفيِه.  ورواه الحاكم في المستدرك  وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد   تََفرَّ
ولم يخرجاه بهذه السياقة، قال الذهبي في التعليق عليه: حبان بن عبيدالله العدوي فيه ضعف  
وليس بالحجة. أنظر: الحاكم )محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم(، المستدرك على الصحيحين، 
مع تعليقات الذهبي في التلخيص، ج٢، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١999٠،١٤١١، ص٤9، تحقيق: 

مصطفى عبد القادر عطا.
٢٣- مسلم، صحيح مسلم، ج5،ص5٠، مصدر سابق، رقم الحديث )٤١٧5(.
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ئەوە دەگەیەنێت، كە سووی زیادە بوونی نییە، بەم پێیەش بێت گۆڕینەوەی 

ئاڵتون بە ئاڵتون، یان زیو بەزیو، یان گەنم بە گەنم بە زیاد و كەم دروستە، 

بەمەرجێك هەردوكیان ئامادە بن.

كارپێكردن و  چۆنێتی  فەرموودەیەو  ئەو  ڕاڤەكردنی  ــارەی  دەرب زانایان 

گونجاندنی لەگەڵ فەرموودەكانی تردا، چەند بۆچونێكیان هەیە لەوانە:

أ- ئەو حوكمە لەسەرەتای ئیسالمدا وابووە، تەنها سووی دواكەوتنی یەكێك 

لە كااڵكان بوونی هەبووە، بەاڵم دواتر ئەم حوكمە هەڵوەشاوەتەوە، هەر دوو 

جۆرە سووەكە قەدەغە كراوە، بەرائی كوڕی عازب لەو بارەیەوە دەڵێت: )قدم 

النبي s الدينة و تارتنا هكذا، اأي: كنا نعطي الدرهم بالدرهمني، والدينار بالدينارين، اأي: 
كنا نتعامل بالف�شل، فلما قدم عليهم  وتارتهم هكذا  واأقرهم عليها قال: ثم جاءتنا اأحاديث 
التحرمي ففهمنا اأن الأمر قد ن�شخ(. واتا: كاتێك پێغەمبەرs هاتە مەدینە ئێمە بەم 
شێوەیە بازرگانیمان دەكرد، درهەمێكمان دەدا بە دوو درهەم، دینارێكیشمان 

هات و   sپێغەمبەر كە  دەهێنا،  بەكار  زیادەمان  سووی  دینار،  دوو  بە  دەدا 

پێغەمبەری  دواتر  گوتی:  بوو.  بێدەنگ  شێوەیە  بەو  بازرگانییەكەمان  بینی 

خودا s پێی فەرمووین حەرامە، تێگەیشتین كە حوكمی حەاڵڵبوونەكەی 

هەڵوەشاوەتەوە.

زیادە  لە حەرامی سووی  باس  s كە  پێغەمبەر  ئەو فەرموودانەی  ب- 

سووە  جۆرە  ئەو  لەنەبوونی  باس  كە  ئەوانەش  )خــاص(ن،  تایبەتن  دەكەن 

دەكەن گشتین )عام(، لە حوكمیشدا هەمیشە حوكمی خاص لەپێش عامەوە 

عام  حوكمی  )قطعي( یە،  بڕاوەیە  خاص  حوكمی  چونكە  پێدەكرێت.  كاری 

گوماناویە )ظني(ە، بڕاوەش لە گوماناوی بەهێزترە. 

ت- ئەو فەرموودانەی كە باس لە سووی زیادە دەكەن منطوقن، واتە دەقەكە 
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ڕاشكاوانە باسی حەرامی سووی زیادە دەكات ، وەكو }الذهب بالذهب{. بەاڵم 

ئەوانەی كە باسی ناكەن مەفهومن، واتا ڕاشكاوانە باس لەوە ناكەن كە سووی 

زیادە بوونی نییە، بەاڵم دەڵێن: سوو تەنها ئەوەیە كە یەكێك لەبەرامبەرەكان 

ئامادە نەبێت، كەواتە ئێمە خۆمان لەم دەقەدا ئەوە دەخوێنینەوە كە سووی 

زیادە بوونی نییە. لەم جۆرە حاڵەتانەشدا تا حوكمی مەنطوق  وەستا بێت، كار 

بە مەفهوم ناكرێت، چونكە مەنطوق لە مەفهوم بەهێزترە.

ث- ئەو فەرموودانەی كەباس لەحەرامی سووی زیادە دەكەن، گەورە پیاوانی 

هاوەاڵنی پێغەمبەرs گێڕاویانەتەوە ، وەكو پێشەوا عومەری كوڕی خەطاب، 

باسی  كە  ئەوانەی  بــەاڵم  ئەشعەری،  موسای  ئەبو  صامت،  كــوڕی  عوبادەی 

نەبوونی دەكەن هاوەڵە منداڵەكان گێڕاویانەتەوە، وەكو ئوسامەی كوڕی زەید و 

عەبدوڵاڵی كوڕی عەبباس، عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود، بنەمایەكیشمان هەیە 

دەڵێت: )اإذا تعار�شت رواية الأكابر مع رواية الأ�شاغر، قدمت اأحاديث الأكابر على اأحاديث 

الأ�شاغر(. واتا: ئەگەر نەگونجان لە نێوان گێڕانەوەی گەورە پیاوان، مندااڵندا 
هەبوو، هەمیشە گێڕانەوەی گەورەپیاوان پێش هی مندااڵن دەخرێت. چونكە 

وردەكاری حوكمە شەرعییەكان  ئاگاداری   پێویست  وەكو  منداڵەكان   لەوانەیە 

نەبووبن، یان هەندێك شت ڕوویدابێت پێش بەئاگابوون و پێگەیشتنی ئەوان، 

یان  وەكو پێویست بۆیان لەبەر نەكرابێت.

ج- ئەو فەرموودانەی كە باس لە حەرامی سووی زیادە دەكات، ڕاستەوخۆ 

لە پێغەمبەرەوە s بیستراون، بەاڵم ئەو فەرموودانەی تر كەسووی زیادە 

ترەوە  خەڵكی  بەهۆی  بەڵكو  نەیبیستوە،  خۆی  عباس  ئیبن  دەكاتەوە،  ڕەت 

لە  ڕاستەوخۆ  فەرموودەیەكیش  بەدڵنیاییەوە  گێڕاویەتییەوە،  بیستوویەتی و 

فەرموودەیەك  لە  زیاترە  متمانەی  هێز و  بیسترابێت،   sخودا پێغەمبەری 
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ئەبو  بیسترابێت.  گێڕدرابێتەوە و  ترەوە  خەڵكی  لەڕێی  بەناڕاستەوخۆ و  كە 

سەعیدی خدری ڕۆژێك عەبدوڵاڵی كوڕی عەبباسی بینی پێی گوت: ئەمەی 

دەیڵێیت سوو تەنها لە دواكەوتنی یەكێك لە كااڵكاندا دروست دەبێت، شتێكە 

لە پێغەمبەری خودات s بیستووە؟ یان لە قورئاندا بینیوتە؟ گوتی: هیچ 

كامیان، چونكە سەبارەت بەپێغەمبەر s ئێوە لە من باشتر دەیناسن، ئاشنا و 

شارەزای سوننەتەكانین، لە قورئانیشدا نەمبینیوە، بەاڵم ئوسامەی كوڕی زەید 

پێی گوتم: پێغەمبەری خودا وای فەرمووە )24(.

سووی  باسی  تەنها  كــردووە  پرسیارەكەی  كەسەی  ئەو  لەوانەیە  یان  ح- 

بۆیە  نەداوە،  كااڵكان  لە  یەكێك  دواكەوتنی  بەسووی  گوێی  كردووە،  زیادەی 

پێغەمبەری خودا s  ویستویەتی بە ئاگای بێنێتەوە، پێی بڵێت: كەئەم جۆرە 

سووەش هەیە، كەواتە لەبەرئەوە فەرموودەكە تەنها باسی ئەو سووەی كردووە، 

كە كەسەكە لێی بێ ئاگایە.

خ- یان پرسیارەكە دەربارەی مامەڵەیەك بووە، كە تەنها سووی دواكەوتنی 

پرسیار  وەك  زیــادە،  سووی  نەك  دەبێت،  دروســت  تێدا  كااڵكانی  لە  یەكێك 

دەربارەی فرۆشتنی گەنم بەجۆ، كە ئەم جۆرە مامەڵەیە لە بنەڕەتدا سووی 

 s زیادەی تێدا دروست نابێت تا باس بكرێت، لەبەرئەوە پێغەمبەری خودا

تەنها ئەو جۆرە سووەی باس كردووە، كە ئەگەری دروست بوونی هەیە لە 

مامەڵەكەدا، نەك هەموو جۆرەكانی سوو. ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت كەسووی 

تر بوونی نییە.

د- یان مەبەست لە فەرموودەكە گەورەكردن و قورسكردنی بابەتەكەیە، بۆ 

ئەوەی خەڵكی زۆر لێ بەئاگا بن و گرنگی تەواوی پێبدەن، تا تووشی نەبن، 

هاوشێوەی ئەم فەرموودانەشمان زۆرن، بۆ نموونە كاتێك پێغەمبەری خودا
٢٤- مسلم، صحيح مسلم، ج5،ص5٠، مصدر سابق، رقم الحديث )٤١٧5(.
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واتا: حەج بریتیە  }الحج عرفة{ )25(.  s باسی حەج دەكات دەفەرمووێت: 

تەنها  حەج  كە  ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمە  بەاڵم  عەرەفە،  ڕۆژی  وەستانی  لە 

كە  ئەوەیە  مانای  بەڵكو  نەبێت،  تری  مەرجی  بنەما و  هیچ  بێت و  عەرەفە 

 وەستانی عەرەفە گرنگترینی بنەماكانی حەجە، تا خەڵكی لێی بە ئاگا بن ئەم 

فەرموودەیەش بەهەمان شێوەیە.

لە كۆتاییدا ماوە ئەوە بڵێین: ئەوەی ئێمە لەم زنجیرە بەرنامە و پەرتوكەدا 

پرسیارە  هەموو  وەاڵمی  بەدڵنیاییەوە  کــردووە،  باسمان  كــردووەو  تۆمارمان 

ئاڵۆزەكانی بازاڕەكانی ئەمڕۆ و ئێوەی بینەر، بیسەر، خوێنەری بەڕێز ناداتەوە، 

بەڵكو ئەمە تەنها سەرەتا و دەستپێكێكە بۆ ڕاكێشانی سەرنجی هەموو الیەك 

بۆبە ئاگابوون لەم بابەتە هەستیارە، كە بەجۆرێك لە جۆرەكان پەیوەندی بە 

ژیانی هەموو الیەكمانەوە هەیە، تا خەڵكی تووشی حەرامخۆری و كاری بەد 

نەبن، دین و دونیایان سەالمەت و پارێزراو بێت.

في  األلباني  قال  )959٣(. و  الحديث  رقم  سابق،  مصدر  ج5،ص١٧٣،  الكبرى،  السنن  البيهقي،   -٢5
تخريجه: صحيح. أنظر: األلباني، إرواء الغليل، ج٤،ص٢8٣.
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پرسیار و  وەاڵم:

ئەم بەشە تایبەت دەكەین بەو گفتوگۆ و پرسیار و  وەاڵمانەی كە 

لە كۆی زنجیرە باسەكاندا قسەی لەسەر كراوە، بەخاتری ئەوەی 

تووشی دووبارە بوونەوە نەبین، هەوڵ دەدەین لێرەدا تەنها ئەو 

باسیان  پەرتوكەكەدا  ناوەڕۆكی  لە  كە  بكەین،  تۆمار  پرسیارانە 

لێوە نەكراوە، ئەوانەی باسیان لێوە كراوە دووبارەیان ناكەینەوە، 

باسەكە و  زنجیرە  ڕیزبەندی  بەهەمان  پرسیارەكانیش  هەموو 

بەدوای یەكدا تۆمار دەكەین و بەم شێوەیەی الی خوارەوە. 

بەشی چواردەیەم )1(
١- ئەم بەشە لە زنجیرە سیمینارەكەدا نەبوو.
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چی  هێناوە  بەكاریان   s پێغەمبەردا  سەردەمی  لە  دراوانەی  ئەو  پ١/ 

بووە؟ ئایا هی خۆیان بووە؟ یان هی شارستانێتییەكانی تریان بەكار هێناوە؟

وەاڵم/ دراوی سەردەمی پێغەمبەرs دیناری ئاڵتون، درهەمی زیو، فلسی 

مس بووە، لەسەردەمی ئەودا بەرهەم نەهێنراون، بەڵكو هی شارستانییەتەكانی 

پێشتر بووە، تەنانەت ئەو  وشانە لە بنەڕەتدا ئیغریقین و عەرەبی نین، بۆ 

لە  درهەمیش  وشەی  وەرگیراوە،  )دیناریوس()1(وە   لە  دینار  وشەی  نموونە 

بەو  كە  وەرگیراوە،  )فولیس(ە وە   لە  فلسیش  وشەی  )دراخمە( وە  وەرگیراوە،  

ساسانی  درهەمی  لەوانیش  جگە  هەڵگیراوە،  تێدا  پارەی  گوتراوە  كیسەیە 

كسرەویش بەكارهاتووە، هەندێجاریش كڕین و فرۆشتن بە دراو نەبووە، بەڵكو 

بە گۆڕینەوە بووە، گەنم بە جۆ، یان بە خورما فرۆشراوە. 

پ٢/ ئەو مسقاڵەی ئێستا مەشهورە، هەمان دینارە، یان جیاوازی هەیە؟

وەاڵم/ نەخێر چونكە لە سەردەمی پێغەمبەردا s و وەكو گوتمان دیناری 

ئاڵتون هەبووە نەك مسقاڵ، هەر دینارێكی ئەو سەردەمە كێشی )٤,٢5( گرام 

ئاڵتونی ئەمڕۆی هەبووە، كەواتە كێشی )٢٠( دیناری ئەو سەردەمە كە نیصابی 

زەكات بووە، دەكاتە )85( گرام ئاڵتونی ساغی عەیارە )٢٤(ی ئەمڕۆ، دابەشی سەر 

پێنجی بكەین، چونكە هەر مسقاڵێك پێنج گرامە دەكاتە)١٧,5(مسقاڵ.

سەبارەت بە درهەمی زیویش كێشی هەر درهەمێك زیو )٢,9٧ ( گرام بووە، 

كەواتە كێشی )٢٠٠( درهەمی ئەو سەردەمە كە نیصابی زەكات بووە، دەكاتە 

)59٤( گرام زیوی ئەمڕۆ، دابەشی پێنجی بكەین دەكاتە )١١8,8( مسقاڵ زیو.

١- واتا ديناری ئاڵتونی.
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پ٣/ ئایا نیصابی زەكات بە ئاڵتون ئەژمار دەكرێت، یان بە زیو؟ چونكە 

جاری وا هەیە لە نێوان دوو شاردا جیاوازی هەیە، شاری یەكەم بە ئاڵتون 

ئەژماری دەكات، شاری دووەم بەزیو؟ 

زانایانی  فەتوا و  لیژنەكانی  فیقهی و  كۆمكارە  سەرجەم  بۆچوونی  وەاڵم/ 

هاوچەرخ لەسەر ئەوەیە كە نیصابی زەكات بە ئاڵتون ئەژمار دەكرێت، نەك 

زیو، نیصابەكەشی )85( گرام ئاڵتونی ساغی عەیارە )٢٤(  وەكو گوتمان، واتا 

هەر كەس پارەی )85( گرام ئاڵتونی ساغی هەبوو، ساڵی بەسەردا تێپەڕیبوو 

زەكاتی لەسەر واجب دەبێت.

 پ٤/ كڕینی ئاڵتون بە قەرز كێشەی هەیە لە بارەی سووەوە؟

وەاڵم/ بەڵێ كڕینی ئاڵتون بە قەرز كێشە دروست دەكات، جۆرێك لەسوو 

دروست دەكات كە پێی دەگوترێت، سووی دواكەوتنی یەكێك لە بەرامبەرەكان 

)ربا النسیئة(.

پ5/ كڕینی شت ومەك، بە قیست و بە نرخی زیاتر دروستە؟

تێدا  سوویان  كە  بوون  بابەتانە  لەو  شت ومەكەكان  جۆری  ئەگەر  وەاڵم/ 

دروست دەبێت، وەكو ئاڵتون بە زیو، یان بەپارە، یان پارە بەپارە،، یان جۆ 

بە گەنم، یان بە برنج، ئەوە فرۆشتنی بەقیست دروست نییە، چونكە لەم 

بن، ئەگەر  ئامادە  كاتی گرێبەسەتەكدا  لە  كااڵكە  پێویستە هەردوو  كاتانەدا 

یەكێكیان بكەوێتە قەرزەوە، یان دوابكەوێت دەبێتە سوو.

بەاڵم ئەگەر شت و مەكەكان لەو بابەتانە نەبوون كەسوویان تێدا دروست 

كەرەسەی  جل وبەرگ،  ناوماڵ،  كەل وپەلی  ئۆتۆمبێل،  خانوو،  وەكو:  دەبێت، 
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هیچ  بكرێت،  پێوە  مامەڵەیان  قەرز  قیست و  بە  دەكرێت  ئەمانە  بیناسازی، 

كێشەی نییە، با نرخەكەشی گرانتر بێت، بەاڵم نابێت گرێبەستەكە مەرجی 

دواكەوت،  خۆی  كاتی  لە  قیستەكان  دانەوەی  ئەگەر  كە  بێت،  تێدا  ئەوەی 

لە هەر  دانانی ئەو جۆرە مەرجە  پارەی زیاتری بچێتە سەر، چونكە  ئەوە 

مامەڵەیەكدا بێت، دەیكات بەسوو.

پ٦/ تەسویقی شەبەكی، یان هەڕەمیی چۆنە، حوكمی چییە؟

تەسویقی شەبەكی، یان هەڕەمیی بریتییە لەوەی كۆمپانیایەك هەڵدەسێت 

بە فرۆشتن، یان بە كرێدانی كااڵیەك )2(، كە نرخی ئەو كااڵیە لە هاوشێوەكانی 

خۆی گرانترە، هەر كەس كااڵكە بكڕێت، یان بە كرێ بگرێت، دەتوانێت دواتر 

بانگهێشتی خەڵكی بكات بۆ بەشداریكردن لە كڕینی كااڵكە، هەر كات كەسەكە 

توانی چەند كەسێك قەناعەت پێ بكات بە بەشداریكردن، ئەو كات كۆمپانیا 

بڕێك پارە دەداتە ئەو كەسەی كە قەناعەتی بەوان كردووە بەشداری بكەن 

لە كڕینی كااڵكە، تا زیاتر خەڵكی لەڕێی ئەم كەسەوە بەشداری بكەن، داهاتی 

ئەم زیاتر دەبێت. 

ئێستا هەندێك كۆمپانیا پەیدا بوون  وێب سایت بە كرێ دەدەن، بەنرخێكی 

دەگمەن  بە  زۆر  دەكەن،  لەگەڵ  بەشدارییان  ئەو كەسانەی  بازاڕ،  لە  گرانتر 

 وێبسایتەكان بۆ كاری تایبەتی خۆیان بەكار دەهێنن، چونكە ئەگەر مەبەستیان 

هەرزانتر   زۆر  ئەوە  دابنێن،  خۆیان  بۆ  كەسی  تاكە  بێت،  وێبسایتی  ئەوە 

٣- بەهۆی ئەوەی زانایان فەتوای حەرامی كارەكەیان دەدەن، ئەو كۆمپانیایانە ماوە ماوە كااڵكانیان 
دەگۆڕن، تا بتوانن چاوبەست لە خەڵكی بكەن و لە خشتەیان بەرن، كاتێك پێیان دەڵێن ئەو كارە 
حەرامە، زانایان فەتوایان لەسەر داوە، دەڵێن نا ئەوە فاڵن كااڵ بوو حەرام بوو، ئەوەی ئێمە حەرام 
نییە، بەاڵم ئەوان لەوە تێناگەن، كە كۆی ئەو سیستەمە بازرگانییەی ئەوان پیادەی دەكەن حەرامە و 

دروست نییە، نەك خودی كااڵكە، بۆیە گۆڕینی كااڵكان هیچ لە حكومە شەرعییەكان ناگۆڕێت. 
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وێبسایتیان دەست دەكەوێت، بەڵكو مەبەستیان بازرگانی كردنە لەو ڕێگایەوە.

فیقهی  كۆمكاری  بە  ئیسالمی،  جیهانی  فیقهییەكانی  دامەزراوە  هەموو 

لیژنەی  فەتوای سعودی،  زانستی و  توێژینەوەی  لیژنەی هەمیشەی  ئیسالمی، 

هەرێم،  فەتوای  بااڵی  لیژنەی  كوەیتی،  ئەوقافی  وەزارەتی  ئەزهەر،  فەتوای 

جەنابی د. عەلی قەرەداغیشەوە، هاوڕان لەسەر ئەوەی بەشداریكردن لەگەڵ 

ئەم جۆرە كۆمپانیایانە هەر ناو و كااڵیەكیان هەبێت، حەرامە و دروست نییە، 

ڕوویەكەوەیە  چەند  لە  بەڵكو  نییە،  شت  یەك  حەرامبوونەكەشی  هۆكاری 

چاوبەست  درۆكردن و  جۆرەكەیەوە،  هەردوو  بە  سوو  قومار،  بوونی  لەوانە: 

كردن، نادیاری چارەنووسی بازرگانییەكە، بە فیڕۆدانی سامانی تایبەت و گشتی 

واڵت، ئەمانە و چەندین هۆكاری تر، كە هەر یەكێكیان بەسە بۆ حەرامكردنی 

كارەكە، نەك هەموویان پێكەوە.

پ٧/ ئایا فرۆشتنەوەی ئەو چەكانەی ئەمڕۆ حكومەت دەیداتە جوتیاران، 

یان  وەبەرهێنەرەكان، كە هەبوویان نییە لە بانك، بەنرخێكی كەمتر دروستە؟

وەاڵم: چەك، یان كۆمپیالە هی هەر كەس و الیەنێك بێت، هەمان حوكمی 

دراودا  دوو  گۆڕینەوەی  لە  پێویستە  مەرجانەی  ئەو  هەموو  هەیە،  دراوی 

هەبێت، دەبێت لە گۆڕینەوەی ئەو چەكانەشدا هەبێت، لەوانە:

بتوانرێت یەكسەر  - دەبێت چەكەكە هەبوو )رصید(ی تەواوی هەبێت و 

دراوەكان  لە  یەكێك  دواكەوتنی  سووی  ئەوە  ئەگەرنا  وەربگیرێت،  پارەكەی  

دروست دەكات.

- دەبێت لە حاڵەتی زیاد و كەم كردندا، بەدراوێكی تر بگۆڕدرێتەوە، بۆ 

نموونە ئەگەر چەكەكە بەدینار بوو، دەبێت بە دۆالر، یان تمەن بفرۆشرێت، 
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ئەگەر نا سووی زیادە دروست دەكات.

- ئەگەر چەكەكە هەبوو )رصید(ی لە بانك ئامادە نەبوو، وەك چەكەكانی 

ئەمڕۆ، ئەو كات ئەگەر بفرۆشرێت بە هەمان دروای چەكەكە بە زیاد و كەم، 

ئەوە هەردوو جۆر سووەكە دروست دەكات، خۆ ئەگەر بفرۆشرێت بەدراوێكی 

تاكە  حاڵەتانەدا  لەم  دەكات،  دروست  هەر  سوو  لە  جۆرێك  ئەوە  جیاواز، 

ئۆتۆمبێل، خانوو،  كااڵ و شتومەك بفرۆشرێت  وەكو:  بە  ئەوەیە،  چارەسەری 

زەوی، كەرەسەی ناوماڵ، ئەو بابەتانە.

- یان ئەوەتا بفرۆشرێتەوە بە كەمتر بەو الیەنەی كە قەرزارە و چەكەكەی 

لەبری قەرزەكەدا داوە، جا حكومەت بێت، یان بانك، یان كۆمپانیا جیاوازی نییە.

پ8/ ئەگەر پارەی )١٠٠$( بە )٢5٠( دیناری عێراقی بكڕیت بە )١٣٦٠٠٠( دینار 

دەیكڕیت، بەاڵم ئەگەر بە )١٠٠٠٠(، یان بە )٢5٠٠٠( دیناری بیكڕیت )١٠٠$( بە 

)١٢٢٠٠٠( دینار دەكڕیت، ئایا ئەم مامەڵەیە شەرعییەو ڕێگە پێدراوە؟

وەاڵم: بەڵێ ئەم مامەڵەیە دروستە و كێشەی تێدا نییە؛ چونكە دینار و دۆالر 

دوو جۆری جیاوازن، دروستە لە كاتی گۆڕینەوەیاندا زیاد و كەمیان پێ بكرێت.

پ9/ ئایا هیچ جیاوازییەك لەنێوان سووی حكومەت و سووی هاواڵتییەكی 

ئاساییدا هەیە؟

هیچ  لە  ئاسایی،  هاواڵتییەكی  سووی  حكومەت و  سووی  نەخێر  وەاڵم: 

ڕوویەكەوە جیاوازیان نییە، چونكە حوكمە شەرعییەكان گشتگیرن و كەسی لێ 

جیا ناكرێتەوە، هەربۆیە بەدرێژایی مێژووی دەوڵەتی ئیسالمی كە چەندین 

قۆناغی سەخت و دژواری بینیوە و بڕیوە، نەبیستراوە لە هیچ قۆناغێكدا پەنای 
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بۆ سوو بردبێت، یان زانایان بۆیان حەاڵڵ كردبێت.  باسی ئەوەشمان كرد كە 

كاتی خۆی پێغەمبەری خودا s خورمای خەیبەریان بۆ هێنا، بەاڵم كەزانی 

مامەڵەكە سووی تێدا بووە، ڕەتی كردەوە و قبوڵی نەكرد، نەیگوت بۆ دەوڵەت، 

یان بیت المال حەاڵڵە.

بۆ  نین،  شەرعی  هیچیان  دەهێنرێنەوە،  بابەتە  ئەم  بۆ  پاساوانەش  ئەو 

نموونە باس لە ڕووداوێكی كوڕەكانی پێشەوا عومەر دەكەن ، وەكو پاساو، كە 

گوایە مامەڵەكەیان سووی تێدا بووە، پێشەوا عومەریش پێی ڕازی بووە، كە 

ئەمە هیچ ڕوویەكی ڕاستی نییە، من لێرەدا درێژەی ڕووداوەكە باس دەكەم، تا 

هەموو الیەك بزانن ئەو ڕووداوە نە لە نزیك و نە لە دوورەوە، هیچ پەیوەندی 

بەسووەوە نەبووە:

عبدالله و  بەصرە،  لە  بووە  عومەر  پێشەوا  والی  ئەشعەری  موسای  ئەبو 

بۆ  دەگەڕێنەوە  لەوێوە  سوپایەكدا  لەگەڵ  عومەر،  پێشەوا  كوڕی  عبیداللەی 

مەدینە، ئەبو موسا پێیان دەڵێت: حەزم دەكرد شتێكتان بۆ بكەم، سودێكتان 

پێ بگەیەنم، پاشان بیر دەكاتەوە و پێیان دەڵێت: پارەیەكی بیت المال هەیە 

بكڕن،  پێ  لێرەوە شتی  دەتوانن  بۆخۆتان  مەدینە،  بۆ  بیبەنەوە  دەتاندەمێ 

ئەوانیش  خۆتان،  بۆ  هەڵگرن  قازانجەكەی  بیفرۆشن،  مەدینە  چوونە  كە 

دەفرۆشن و  شتەكان  مەدینە  دێنە  كاتێك  بەشت ومەك،  دەدەن  پارەكە  لەوێ 

قازانجەكەی بۆ خۆیان هەڵدەگرن، كە دێنە الی پێشەوا عومەر دەڵێن: ئەم 

قازانجە هی خۆمانە.

كە  كەسانەی  ئەو  هەموو  دەڵێت:  دەكات و  لێ  پرسیاریان  عومەر  پێشەوا 

وەكو  بكەن   پێوە  بازرگانی  تا  پێدان  پارەی  موسا  ئەبو  بوون،  سوپاكەدا  لە 

ئێوە؟ گوتیان: نەخێر، گوتی: كەواتە بۆیە ئەبو موسا ئەو پارەیەی داوە بە 
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ئێوە، لەبەرئەوەی ئێوە كوڕی پێشەوای موسوڵمانانن، بۆیە پێتان حەاڵڵ نییە 

 وەریبگرن، عبدالله بێدەنگ بوو، عوبەیدالله گوتی: ئەی پێشەوای باوەڕداران، 

بەرپرسیار  لێی  ئێمە  بكردایە،  زیانی  یان  بچوایە،  تیا  پارەیە  ئەم  ئەگەر 

نەبووین؟!، پێشەوا عومەر گوێی بۆ نەگرت وەاڵمی نەدایەوە و گوتی: دەڵێم 

قازانجەكەیم بدەنێ. یەكێك لە هاوەاڵن لەوێ دانیشتبوو، هەستی كرد شتەكە 

لەسەر دڵی عبیدالله زۆر گرانە، بۆیە گوتی: ئەی پێشەوای باوەڕداران بیكە بە 

قازانج بە شەراكەت، پێشەوا عومەریش بەگوێی كرد )3(.

ئەمە هیچ پەیوەندییەكی بەسووەوە نییە، تا وەك پاساوی سوو بۆ دەوڵەت 

بهێنرێتەوە، چونكە نەكەس قەرزی داوە بەكەس و نەكەسیش سووی قەرزی  

وەرگرتۆتەوە. 

دزی  المال  لەبیت  كە  نەبڕیوە  دزێكی  دەستی  عەلی  پێشەوا  دەڵێن:  یان 

المال تایبەتمەندی خۆی هەیە. بەاڵم ئەمەش دیسان  كردبێت، كەواتە بیت 

بەڵگەیەكی الوازە، چونكە كاتێك پێشەوا عەلی دەستی نابڕێت، لەبەر ئەوە 

كە  بووە  لەبەرئەوە  بەڵكو  دروستە،  حەاڵڵە و  المال  بیت  لە  دزی  كە  نییە 

كەسەكە موسوڵمان بووە، پشكی هەبووە لە بیت المال، ئەوەش گومان دەخاتە 

ببات  مێردەكەی  پارەی  لە  ژن  چۆن  وەك  سزاكەی،  جێبەجێكردنی  سەر 

دەستی نابڕدرێت، نەك لەبەر ئەوەی دزییەكەی حەاڵڵە، بەڵكو لەبەرئەوەی 

خەرجی ژیانی لەسەر مێردەكەیەتی، مافێكی لە پارەكانیدا هەیە، بۆیە دەستی 

نابڕدرێت، لێرەشدا هەر وایە.

بۆیە كاتێك خوای گەورە شتێك حەرام دەكات ، وەكو پیاوكوشتن، یان زینا، 

یان دزی، یان سووخۆری، ئەمانە لەسەر ئاستی تاك و دەوڵەت، هەموو حەرامن و 

حوكمەكە كەسی لێ هاڵناوێردرێت.
٣- البيهقي، السنن الكبرى، ج٦،ص١١٠، رقم األثر )١١9٣9(. 
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 پ١٠/ كەسێك كە دەبێتە كەفیل، یان شایەت لە مامەڵەیەكدا كە سووی 

تێدایە حوكمی چییە؟

وەاڵم: ئەگەر كەسەكە زانیبێتی مامەڵەكە سووی تێدایە و بووبێتە كەفیل، 

یان شایەت، ئەوە لەگەڵ كەسی سوخۆر هیچ جیاوازی نییە، هەردووكیان یەك 

حوكمیان هەیە، خۆ ئەگەریش نەیزانیبێت ئەو كات ئەم گوناهبار نابێت، بەاڵم 

پێویستە یەكسەر لە مامەڵەكە بێتە دەرەوە و الیەنەكانی گرێبەستەكە ئاگادار 

بكاتەوە، كە ئەم هیچ پەیوەندی بەو كارەوە نییە.

قەرزەوە،  دەكەوێتە  پارەمان  هەندێك  پارەدا  گۆڕینەوەی  كاتی  لە  پ١١/ 

بۆ نمونە ئێمە )١٠٠٠$(ی بۆ دەكەینە دیناری عێراقی، ئەو لەوانەیە پارەی 

)9٠٠$( پێبێت، بڕی )١٠٠$( دەكەوێتە قەرزەوە الی ئەو؟ ئایا ئەمە حەرامە؟

وەاڵم: لە كاتی گۆڕینەوەی دراودا دەبێت هەردوو دراوەكە ئامادەبن، ئەگەر 

یەكێكیان بكەوێتە قەرزەوە بە دڵنیاییەوە دروست نییەو حەرامە، بۆیە تۆ 

بۆت هەیە تەنها ئەو پارەیەی بۆ بگۆڕیتەوە كە حازرە، واتا تەنها )9٠٠$(ی 

بۆ بگۆڕیتەوە، كەی بڕەكەی تری هێنا، ئەو كات بە نرخی ڕۆژ بۆی بگۆڕەوە.

پ ١٢/ خەڵكێكی زۆر پرسیار لەسەر پێشینەی خانوبەرە دەكەن، كە ئایا 

چارەسەر چییە بۆ ئەوەی لەم كێشەیە بێنە دەرەوە؟

یەك  بە  ماوە،  الیان  كە  پارەیەی  بڕە  ئەو  كە  ئەوەیە  چارەسەر  وەاڵم: 

جار بیدەنەوە، پارەیان ال نەمێنێت، بۆ ئەوەی لە ئەگەری سزای دواكەوتنی 

دانەوەی قیستی مانگانەی قەرزەكە ڕزگاریان بێت.
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پ١٣/ هەندێك كەس دەڵێن ئێمە قیستەكان دواناخەین، تا زیادەی بڕواتە 

سەر، ئایا لەم حاڵەتەدا دروستە؟

وەاڵم: نەخێر چونكە خودی گرێبەستەكە ئەو مەرجە حەرامەی تێدایە، 

گرێبەستەكەش  خودی  پێویستە  بۆیە  ئاشكرایە،  سوویەكی  مەرجەش  ئەو 

كە ئەو مەرجەی تێدایە هەڵبوەشێتەوە، یان هەر هیچ نەبێت ئەو مەرجە 

هەڵبوەشێتەوە، قسەی زانایانیشمان لەو بارەیەوە باس كرد، حكومەتیش هیچ 

كام لەو دوو ڕێگەچارەیە ناكات، بۆیە هەر حەرامە. 

پ١٤/ ئەوەندەی كە ئێمە گوێمان لە بەڕێزتان گرت شتێكی تێنەكەوت كە 

ُوا()4(.   ُوا، ََل تَُع�رشِّ تۆزێك ئاسانكاری تێدا بێت، پێغەمبەریشs دەفەرموێت: )يَ�رشِّ

من پێم وایە كە حاجەو پێویستی خەڵكی ئەمڕۆ شتێكی زۆر گرنگە، چونكە 

وەریبگرن و  دینەكان   لە  دوور  كەسە  نەك  بخوێنرێتەوە،  الیەنە  ئەو  دەبێت 

دوایی كەسە دیندارەكان ببن بە كرێچی لەالیان.

بۆ نمونە: لە سعودییە ئەگەر كەسێك بدات لە كامێرا )١٠٠( ریاڵ غەرامە 

دەكرێت، ئەگەر بۆ مانگی داهاتوو نەدرا دەبێتە )٢٠٠( ریاڵ، هەرچەند سەرەتا 

لەالیەن گەورە زانایانەوە مشتومڕێك دروست بوو، بەاڵم دواتر  وتیان بۆ ئەوەی 

خەڵكی پابەند بن بە یاساوە دروستە، ئەو غەرامەی كە بەهۆی دواكەوتنەوە 

لەسەر سولفەی عەقار دانراوە، بۆ ئەوەیە كە خەڵك پابەند بێت بە یاساكانەوە، 

ئیتر بۆچی دروست نییە؟!

بەاڵم  پێویستە،  خوازراو و  كارێكی  شەرعدا  لە  ئاسانكاری  ڕاستە  وەاڵم: 

جۆری  كە  دەگێڕێتەوە  بۆ  فەرموودەیەكمان  عائیشە  خاتو  ئاسانكاری؟  كام 

اأَْمَريِْن  ِفى   s  ِ الَّ َر�ُش�ُل   َ ُخيِّ }َما  دەفەرمووێت:  دەكاتەوە و  ڕوون  ئاسانكارییەكە 
٤- البخاري، صحيح البخاري، ج١،ص٢5، رقم الحديث )٦9(، مصدر سابق.
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ثًْما َكاَن اأَبَْعَد النَّا�ِض ِمْنُه{)5(. واتا: پێغەمبەری  اإِلَّ اأََخَذ اأَيْ�رَشَُهَما َما َلْ يَُكْن اإِثًْما، َفاإَِذا َكاَن اإِ
ئاسانەكەی  هەبووایە،  لەبەردەستا  هەڵبژاردنی  دوو  كاتێك  هەر   s خودا 

هەڵدەبژارد، بەمەرجێك تاوانی تێدا نەبووایە، ئەگەر تاوانی تێدا بووایە لە 

هەموو كەس زیاتر خۆی لێ بەدوور دەگرت.

ئێمە كە فەتوا بۆ خەڵكی بدەین و حەرامیان بۆ حەاڵڵ بكەین، تاوانەكانیان 

دێتە ئەستۆی ئێمە، بۆیە من ناتوانم سوو بۆ خەڵكی حەاڵڵ بكەم و بڵێم دین 

ئاسانكارییە؛ چونكە لە هیچ تاوانێكی گەورەی  وەكو كوشتن، سوو، زینا، دزی، 

ئاسانكاری تێدا ناكرێت.

ئەمانەش خوا حەرامی كردون، كە لە هەموو كەس بەبەزەیی ترە، لەبەر 

بەرژەوەندی خەڵكی حەرامی كردووە، خودای پەروەردگار بۆیە سووی حەرام 

كردووە، دەیەوێت هەژار نەچەوسێنرێتەوە. كە چی ئێمە دەڵێین با حەاڵڵی 

كەین لەبەر بەرژەوەندی هەژار، خوا دەزانێت بەرژەوەندی هەژار لە كوێدایە، 

یان ئێمە؟!!!. 

سەبارەت بەو غەرامەیەی سعودیەش كە بەڕێزت باسی دەكەیت، من خۆم 

كە  الیە  سعودیم  فەتوای  زانستی و  توێژینەوەی  هەمیشەیی  لیژنەی  فەتوای 

سووی دواكەوتنی قەرز دروست نییە و حەرامە.  ئەمەش فەتوای موفتی گشتی 

سعودیە )عبدالله بن عبدالعزیز ال الشیخ( لەسەر ئەو بابەتە: )م�شاعفة الخالفات 

الرورية لي�شح، ما يق�م�ن به من عمل مثل ال�شاعفات الرورية ه� الربا النهي عنه 000 اإن 
حق الرور يثبت يف الخالفة العروفة فقط  واإذا تاأخر الخالف عن الدفع لظروف ما وا�شيفت 

عليه بعد �شهر مثلها فهذا ليج�ز()6( .

5- البخاري، صحيح البخاري، ج٤،ص١89، رقم الحديث )٣5٦٠(، مصدر سابق.
٦- صحيفة شمس، متابعات: ١٤٣٢/١٠/٢٧ هـ.
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ئایا  بێدەگن؟!  بۆچی  پێشینەی خانوبەرە هەیە  ساڵە  پێنج  ماوەی  پ١5/ 

قسەكردن لەسەر پێشینەی خانوبەرە دوای پێنج ساڵ، درەنگ نییە؟!

ئەو  هەر  من  نەبووم،  بێدەنگ  بابەتە  ئەو  لەسەر  هەرگیز  من  وەاڵم: 

لەسەر  قسەم  تایبەتدا  لەبەرنامەیەكی  )k.n.n( و  ئاسمانی  كەناڵی  لە  كات 

سەرەكی  پێگەی  دوو  هەر  لە  لەویش  جگە  حەرامە،  گوتم  ڕاشكاوانە  كرد، 

)ئیسالم پەیك( و )دەنگی ئیسالم( لە بەرواری )٢٠١٠/٣/٢٦( كە دەكاتە پێنج ساڵ 

لەمەوبەر، بابەتێكم لەسەر ئەو سووە باڵو كردۆتەوە، كە ئەمە بەشێكییەتی: 

ناو  ئیسالمییەكانی  الیەنە  زۆری  فشارێكی  ژێر  لە  پێشوودا و  ماوەیەی  )لەو 

پەرلەمان و  وەزارەتی ئەوقاف و یەكێتی زانایان و جەماوەرو خەڵكانی موسوڵمان، 

 %٢ ڕێژەی  بردنی  بەال  بڕیاریدا  ئیجابیدا  هەنگاوێكی  لە  هەرێم  حكومەتی 

لە سەرەتادا  بڕیارە  ئەم  پارەی سەر پێشینەی خانووبەره، هەر چەند  سەر 

زۆر جێی دڵخۆشی خەڵكی بوو ، خەڵكانێكی زۆریش دوای ئەو بڕیارەمامەڵەی  

وەرگرتنی ئەو پارەیەیان كرد كە پێشتر لەبەر خوا و لە ترسی بڕی سووەكە 

 وەریان نەدەگرت، بەاڵم ئێستاشی لەگەڵدا بێت ئەو پارەیەی كە وەك پێشینەی 

ئاڵۆزییەكی  گرفت و  فیقهییەوە  ڕووی  لە  هاواڵتیان  دەدرێتە  خانووبەرە 

زۆری تێدایە، پێویستە پێداچونەوەی پێدا بكرێتەوەو ئەو خااڵنەی كەجێی 

بەرپرسیارێتیەكی  وەكو  لێرەدا و  من  بكرێن.  چارەسەر  الببرێن و  گرفتن 

ئاینی و قیامەتی ، بۆ  وەاڵمدانەوەی هەموو ئەو كەسانەی كە لەڕێی تەلەفۆن و 

مەسەلەیە  ئەو  لەسەر  شەرعیان  حوكمی  ڕوونكردنەوەی  داوای  ئیمەیڵەوە 

كردووەو بۆ بەرچاوڕوونی ئەو خەڵكانەی كە نایانەوێت سنوورەكانی شەرع 

ببەزێنن، بە پێویستی دەزانم تیشك بخەمەسەر ئەو خااڵنەی جێی گرفت و 

ئاڵۆزین لە ڕووی شەرعەوه....... ڕوویەكی تری حەرامی و بە ریبا بوونی ئەم 
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هەركەسێك  لەسەر  دادەنێت  ئەوە  مەرجی  حكومەت  كە  ئەوەیە  مامەڵەیە، 

كەئەم پارەیە  وەردەگرێت، كە هەركات دانەوەی قیستێك لە كاتی خۆی دوا 

بكەوێت، ئەوەحكومەت پارەی زیادە دەخاتە سەر ئەو كەسەو ئەمەش ریبا و 

شێوەیەی  لەو  ریبای  مەرجێكی  گرێبەستێك  هەر  ئاشكرایەو  زۆر  سوویەكی 

تێدا بێت، ئەو گرێبەستە دەبێت بە گرێبەستێكی ریبەویی، ئیتر مەرج نییە 

ئەو كەسە ریباكە بدات، یان نا، بە تەنها بوونی ئەو مەرجە كە گرێبەستەكە 

حەرام دەكات ئەگەر لە واقعیشدا كابرای قەرزدار دانەوەی هیچ قستێك دوا 

نەخات و سووە زیادەكە نەدات(.

پ١٦/ هەندێك لە تۆڕ، یان كۆمپانیاكانی پەیوەندیكردن كە بەشداربوویەك 

پڕ  رەصیدەكەی  كە  دواتر  پێدەدات،  یەكەی  قەرز  بە  نامێنێت،  پێ  یەكەی 

دەكاتەوە، كۆمپانیا پارەیەكی زیاتر لەوەی كە پێی داوە  وەردەگرێتەوە، ئایا 

حوكمی ئەم كارە چییە؟

وەاڵم: ئەم مامەڵەیە هەمان حوكمی قەرزی هەیە؛ چونكە كاتێك كۆمپانیا 

یەكە دەداتە كەسی بەشداربوو بە قەرز دەیداتێ، بۆیە كاتێك  وەری دەگرێتەوە 

پێویستە هەمان بڕی قەرزەكەی خۆی  وەربگرێتەوە، نەك زیادی بخاتە سەر، 

ئەو  پێویستە  لەبەرئەوە  سوو،  دەبێتە  یەكسەر  سەر  خستە  زیادی  ئەگەر 

كۆمپانیایانە ئەم جۆرە مامەاڵنە ڕاگرن، ئەگەرنا ئەو كات ئەركی هاواڵتیانە 

یەكەیان بەقەرز لێ وەرنەگرن، تا تووشی حەرام نەبن.
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ئێمە  ئایا  چییە؟  شەرعدا  لە  )رخصة(  )عزیمة( و  نێوان  جیاوازی  پ١٧/ 

بۆچی )رخصة( ئاسانكاری لە سوودا بەكار ناهێنین؟

وەاڵم: عزیمە: بریتییە لە جێبەجێكردنی كارە شەرعییەكان ، وەكو خۆیان 

لە كاتە ئاساییەكاندا، بۆ نمونە: ئێمە پێنج نوێژی فەرزمان هەیە، ئەم پێنج 

ئەو  كردنی  كراوە،  دیاری  ڕكعاتەكانیان  دەكرێت،  ڕۆژێكدا  شەوو  لە  نوێژە 

نوێژانە لە كاتە ئاساییەكاندا و وەكو خۆی، ئەمە پێی دەگوترێت عەزیمەت.

رخصە: بریتییە لەو ئاسانكاریانەی كە شەرع بۆ خەڵكانێكی دەكات، لە كاتە 

نائاساییەكاندا، بۆ نموونە ئەو پێنج نوێژەی باسمان كرد كاتێك مرۆڤەكان 

چوار  نوێژە  هەرسێ  بدەن،  ئەنجامی  كاتدا   )٣( لە  دەتوانن  دەكەن،  سەفەر 

ڕكعاتییەكان دەبنە دوو ڕكعات، ئەمە ئاسانكارییە.

سەبارەت بە حوكمی كارپێكردنی )عزیمە(و )رخصە( بەپێی كەس و كات و 

شوێنەكان دەگۆڕێت: 

كاتی  لە  دەتوانێت  مرۆڤ  سەفەردا،  لە  بەڕۆژوو  سەبارەت  نموونە  بۆ 

سەفەردا بەڕۆژوو نەبێت، دەشتوانێت بەڕۆژوو بێت، سەبارەت بەوەی كامیان 

باشترە، پەیوەندی هەیە بە كەسەكان خۆیانەوە، بۆ نموونە كەسێك دەتوانێت 

بەڕۆژوو بێت، هیچ ماندوش نابێت، ئەمە باشتر وایە بەڕۆژوو بێت، بەاڵم بۆ 

كەسێك كە لەوانەیە نەتوانێت بەڕۆژوو بێت، یان زۆر بێتاقەت بێت، باشتر 

وایە بەڕۆژوو نەبێت.

بێت،  پێویست  )رخصة(  ئاسانكاری  كاتیش  وەرگرتنی  هەندێك  لەوانەیە 

وەك ئەوەی كەسێك نزیكە بمرێت لە برسا، جگە لە گۆشتی مردارەوە بوو 

هیچی تری دەست نەكەوێت بیخوات، لێرەدا پێویستە كار بە رخصە بكات و 

گۆشتی مردارەوەبووەكە بخوات، خۆ ئەگەر وانەكات و بمرێت، گوناهبار دەبێت.
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بوو  ناچار  زۆر  كەسەكە  ئەگەر  سوو،  بۆ  رخصە  بەوەرگرتنی  سەبارەت 

بەو شێوەیەی زانایان باسی لێوە دەكەن، لەم پەرتوكەدا ڕوونمان كردۆتەوە، 

كە ژیانی، یان ئەندامێكی جەستەی لە مەترسیدا بێت، هیچ ڕێگاچارەیەكی 

حەاڵڵی دەست نەكەوێت، لە قەدەر الچوونی حاڵەتی ناچارییەكەی قەرز بكات، 

ئەوە بۆی هەیە  وەری بگرێت. نەك هەر كەسە و هەستێ و بۆ خۆی فەتوا بدات و 

بڵێت ناچار بووم.

كاتی   هێشتا  بەاڵم  پارە،   نەك  هەبێت  چیمەنتۆی  چەكی  كەسێك  پ١8/ 
وەرگرتنی چیمەنتۆكە نەهاتبێت، دەتوانێت بیفرۆشێتەوە بەپارە؟ 

یان  شیش،  یان  چیمەنتۆ،  چونكە  دروستە،  ئاساییە و  بەڵێ  وەاڵم: 
هەركەرەسەیەكی تر شتێك نییە كەسووی تێدا دروست بێت، بەڵكو كااڵیەكی 
خزمەتگوزارییە، دەكرێت بە قەرز و بەحازر بفرۆشرێت، بە پێچەوانەی چەكی 
پارەوە، كە دەبێت بەحازر بفرۆشرێت، چەكەكەش هەبووی ئامادەی هەبێت 

لەبانك، ئەگەر نا حەرام دەبێت.

پ١9/ پارەی مامەڵە پەشیمانی دروستە، یان نا؟ 

وەاڵم: مامەڵە پەشیمانی لە زمانی عەرەبیدا پێی دەگوترێت )بیع العربون(، 

زانایان لەو بارەیەوە دوو بۆچونیان هەیە:

مامەڵە  مالیكیەكان  شافیعییەكان،  حەنەفییەكان،  لە  زانایان  زۆرینەی 

پەشیمانیان پێ شەرعی نییە،  دەڵێن گوایە پێغەمبەری خودا s نەهی لێ 

كردووە.  بەڵگە بەو فەرموودەیە دێننەوە كە: 
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ِ s َعْن بَْيِع الُْعْربَاِن{)7()8(. }نََهى َر�ُش�ُل الَّ
كۆمكاری  لەوانە  هاوچەرخیش  زانایانی  زۆربەی  حەنبەلییەكان و  بەاڵم 

دروستە،  سعودیش)10(پێیان  فەتوای  هەمیشەیی  لیژنەی   ،)9( ئیسالمی  فیقهی 

بەڵگەشیان ئەوەیە: كە نافیعی كوڕی حارس، خانویەك لە مەككە لە صەفوانی 

كوڕی  ئومەییە دەكڕێت، بۆ ئەوەی بیكاتە بەندیخانە، نافیع وا لەگەڵ صەفوان 

٧- أي بيع يكون فيه العربان، يقال العربون بأن يدفع للبائع شيئا فإن رضى البيع فمن الثمن  وإال 
فهبة. وقال مالك:  وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: 
أعطيك دينارا على أنى إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. أبو داود )سليمان بن األشعث 
السجستاني(، سنن أبي داود، ح٢، دار الفكر، بيروت، ص٣٠5، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 
عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج٦، ط١، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 

١٣5٦، ص٣٣٢.
8- البيهقي، السنن الكبرى، ج5،ص٣٤٢، رقم الحديث )١١١9١(، مصدر سابق.

9- ئەمەش دەقی بڕیارەكەیانە: إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن 
ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السالم من ١- ٧ محرم ١٤١٤هـ الموافق ٢١- ٢٧ حزيران )يونيو( 
١99٣م. بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون، وبعد استماعه 

إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
١- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ 
السلعة احتسب المبلغ من الثمن  وإن تركها فالمبلغ للبائع.  ويجري مجرى البيع اإلجارة، ألنها بيع 
المنافع.  ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد )السلم( أو 
قبض البدلين )مبادلة األموال الربوية والصرف(  وال يجري في المرابحة لآلمر بالشراء في مرحلة 

المواعدة  ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة. 
٢- يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة االنتظار بزمن محدود.  ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا 

تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.
١٠- ئەمەش دەقی فەتواكەی ئەوانە: )بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو  وكيال 
مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئال يأخذه غيره على أنه 
إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه  وتملكه  وبيع العربون صحيح، 
سواء حدد  وقتا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد  وقتا، وللبائع مطالبة المشتري شرعا بتسليم الثمن 
بعد تمام البيع  وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه( اهـ. 

فتاوى اللجنة الدائمة )١٣٣/١٣( :
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ڕێدەكەوێت بە مەرجێك پێشەوا عومەر بەگرێبەستەكە ڕازی بێت، ئەگەر ئەو 

ڕازی بوو، ئەوا بەو نرخەی لەسەری ڕێكەوتوین دەمانەوێت، ئەگەر ئەو ڕازی 

نەبوو، ئەوا )٤٠٠( دینار مامەڵە پەشیمانیت دەدەینێ، دواتر پێشەوا عومەر 

ڕازی بوو  و قبوڵی كرد)11(.

ئەم  سەر  لە  چییە  بۆچونت  گوت:  ئەحمەدم  پێشەوا  بە  دەڵێت  ئەثرەم 

مامەڵەیە، فەرمووی: بۆچوونی چی؟! ئەوە پێشەوا عومەر كردویەتی. واتا كە 

عومەر كردبێتی چۆن دەتوانم قسەی لەسەر بكەم )12(.

لە وەاڵمی ئەو فەرموودەیەش كە حەنەفی، مالكی، شافعییەكان دەیكەنە 

بەڵگە دەڵێن: ئەو فەرموودەیە الوازە و كاری پێ ناكرێت )13(.

١١- البيهقي، السنن الكبرى، ج٦،ص٣٤، رقم الحديث )١١5١١(، مصدر سابق.
١٢- فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، بستان االحبار مختصر نيل االوطار، ج٣،ص١٤، 

كە  ئەوەی  لەسەر  هاوڕان  كردووە،  فەرموودەكە  لەسەر  قسەیان  كەسانەی  ئەو  هەموو   -١٣
فەرموودەكە لە هەموو ڕێگەكانییەوە الوازە و كاری پێ ناكرێت بۆ نموونە: إبن حجر لەبارەیەوە 
َِ�يِه رَاٍو َلْ ُيَسمهَّ،  ِه،  َاْبُن َماَجْه، ِمْن َحِديِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ َأَبُو َداُود،  دەڵێت: )رواه َماِلٌك، 
ََرَواُه الدهَّارَُقْطِيُّ،  َِقيَل: ُهَو اْبُن َلِيَعةَ  وُهَا َضِعيَفاِن،   ، َي ِف ِرَوايٍَة اِلْبِن َماَجْه َضِعيَفٍة: َعْ�ُد اللهَِّ ْبُن َعاِمٍر اأْلَْسَلِميُّ َسُِّ
: َصُدوٌق،  َقَاَل أَبُو َحاتٍِ َاْلَِطيُب ِف الرَُّواِة َعْن َماِلٍك، ِمْن َطرِيِق اْلَينَْثِم ْبِن اْلَيَماِن، َعْنُه ... َواْلَينَْثُم َضعهََّفُه اأْلَْزِديُّ، 
َع َهَذا اْلَِديَث ِمْن  َذََكَر الدهَّارَُقْطِيُّ أَنهَُّه �نََفرهََّد ِبَقْوِلِه َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَاِرِث. قَاَل اْبُن َعِدّي: ينَُقاُل: إنهَّ َماِلًكا سَِ
ََرَواُه اْل�نَينَْهِقيُّ ِمْن َطرِيِق َعاِصِم ْبِن َعْ�ِد اْلَعزِيِز، َعْن اْلَاِرِث ْبِن َعْ�ِد الرهَّْحَِن، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب  اْبِن َلِيَعَة، 
... َوَهَذا َضِعيٌف َمَع إْرَساِلِه(. بِروانة: إبن حجر العسقالن، �لخيص ال�ري ف أحاديث الرا�عي الك�ري، ج3، 

ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1989،1419، ص45.
َينَُقال: ِإن الثَِّقة َهَذا ُهَو اْبن َلِيَعة،  إبن امللقن لهبرەيهوە دەڵێت: )َومثل َهَذا اَل حْيَتج ِبِه َأْصَحابَنا  َواَل اجْلُْمُهور، 
َاْبن َماَجه ِف ُسَننهَما َعن  َحَكاُه اْبن عدي، َوقد َرَواُه اْبن  وهب، َعن اْبن َلِيَعة، َعن َعْمرو ِبِه.  َوَرَواُه أَبُو َداُود، 
َوَهَذا أَْيضا ُمننَْقطع اَل حْيَتج ِبِه، قَاَل أَبُو َعْمرو: َرَواُه التنيِسي  َوَغريه َكَذِلك َعن َمالك.   َمالك أَنه بلغه َعن َعْمرو، 
َوَرَواُه اْبن َماَجه أَْيضا، َعن اْلفضل بن ينَْعُقوب  َوُهَو الرخامي الثَِّقة اْلَاِ�ظ، َعن ح�يب بن أيب ح�يب َكا�ب اإِلَمام 
َمالك، َعن ع�د هللا بن َعامر اأْلَْسَلِمّي، َعن َعْمرو بن ُشَعْيب ِبِه، وحِ�يب بن أيب ح�يب َهَذا  وع�د هللا بن َعامر 
َاْبن َماَجه، ثهَّ  اأْلَْسَلِمّي ضعيفان ِب�َِّفاق اْلُمحدثني، َوذكر اْل�نَينَْهِقّي ِرَوايَة َمالك السالفة الهَِّت َرَواَها أَبُو َداُود و 
قَاَل: َهَكَذا َرَوى َمالك َهَذا الَِديث ِف اْلُمَوطهَّأ َ�لم يسم رَاِويه الهَِّذي َرَواُه َعنُه، قَاَل:  وَرَواُه ح�يب، َعن َمالك، 
َا َرَواُه َمالك، َعن اْبن َلِيَعة، َعن َعْمرو قَاَله اْبن عدي،  َعن ع�د هللا بن َعامر، َعن َعْمرو بن ُشَعْيب. و قيل: ِإنهَّ
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بكەین،  بۆچونەكە  هەردوو  بە  كار  ئەوەیە  زاناترە،  خوا  پەسەند  بۆچوونی 

بەشێوەیەك ئەگەر پەشیمانبوونەوەی كەسی كڕیار زیانی دا لە كەسی فرۆشیار 

بەوەی نرخی كااڵكە شكا، یان عەیبدار بوو، ئەو كات فرۆشیار بۆی هەیە بەقەدەر 

زیانەكەی كە لێی كەوتووە، مامەڵە پەشیمانی  وەربگرێت، بەاڵم ئەگەر هیچ زیانێكی 

تووش نەبوو، ئەوە باشتر وایە خۆی لەو گومانە بپارێزێت و هیچی لێ  وەرنەگرێت.

پ٢٠/ كەسێك بڕێك پارە قەرزارە، پارەی نییە قەرزەكە بداتەوە، بەخاوەن 

بە  ئۆتۆمبێلێكی  دەڕۆم  بدەرێ،  قەرز  بە  ترم  پارەی  بڕێك  دەڵێت  قەرزەكە 

قەرز پێ ڕادەكێشم، پاشان دەیفرۆشمەوە بە حازر و بە كەمتر و هەموو پارەی 

قەرزەكەی تۆی لێ دەدەمەوە. ئایا ئەم ڕێكەوتنە دروستە؟

سەرەكی  مەرجی  گوتمان  چونكە  حەرامە،  نییە و  دروست  نەخێر  وەاڵم: 

لێرەدا  بەاڵم  ڕانەكێشێت،  قەرزەكە  بۆ خاوەن  سوود  ئەوەیە،  قەرز  دروستی 

ئەم قەرزەی دووەم سوودی بۆ ڕادەكێشێت، لە بەرامبەریشدا كەسی قەرزاریش 

ئەوەندەی تر باری سەرشانی قورس دەبێت، بەناچاری دەكەوێتە ژێر باری 

قەرزێكی قورستر. تەنانەت ئەگەر داوای قەرزی دووەمەكە لەالیەن قەرزارەكە 

خۆشییەوە بێت، هەر شەرعی نییە و حەرامە.

قَاَل اْبن عدي: واْلَِديث َعن اْبن َلِيَعة، َعن َعْمرو بن ُشَعْيب َمْشُهور. قَاَل اْل�نَينَْهِقّي:  وقد ُرِوَي َهَذا الَِديث 
َعن اْلَاِرث بن ع�د الرهَّْحَن، َعن َعْمرو بن ُشَعْيب. ثهَّ َرَواُه بِِْسَناِدِه، َعن َعاِصم بن ع�د اْلَعزِيز، َعن اْلَاِرث، َعن 
َاأْلَْصل ِف َهَذا  َاْبن َلِيَعة اَل حْيَتج هبما،  َع�د هللا بن َعامر و  َعْمرو، قَاَل:  وَعاِصم َهَذا ِ�يِه نظر، وحِ�يب َضِعيف، 
الَِديث ُمْرسل َمالك. َهَذا آخر َكاَلمه ِف سَننه  َوقَاَل ِف َمْعر�َته: بَلغِي َأن َماِلًكا َأخذه َعن ع�د هللا بن َعامر، 
َقيل: َعن اْلَاِرث بن ع�د الرهَّْحَن، َعن َعْمرو بن ُشَعْيب، قَاَل:  َوِف اجْلَِميع ضعف...َوأما  َقيل: َعن اْبن َلِيَعة، 
ْرَسال. إبن امللقن )سراج الدين أبو حفص عمر  َحِديث ع�د الرهَّزهَّاق ِف ُمَصنفه...َ�ِفي ِإْسَناده َمَع اأْلَْسَلِمّي اإْلِ
بن علي بن أحد الشا�عي املصري(، ال�در املنري ف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة ف الشرح الك�ري، ج6، 
ط1، دار الجرة، الرايض، 2004،1425، ص525،526، تقيق: مصطفى أبو الغيط  وآخرون. جگه 

لهمانيش شيخ ئهل�انی و زۆرێکی تریش هەر دەڵێن الوازەو کاری پێناکرێت.  
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پ٢١/ ئەگەر دوو كەس لە كارێكدا هاوبەش بوون، ئایا دروستە یەكێك لە 

هاوبەشەكان، ڕێژەیەكی قازانجی دیاریكراو بۆ خۆی دابنێت؟

وەاڵم: نەخێر دروست نییە و حەرامە؛ چونكە لەوانەیە مامەڵەكە زەرەر 

یان  وەردەگرێت؟  لەچی   قازانج  ئەو  كات  ئەو  نەكات،  هەر  قازانج  بكات و 

لەوانەیە هەر ئەوەندە قازانج بكات كە ئەو بە مەرج بۆ خۆی داناوە، ئەی ئەو 

ناوترێت شەراكەت و  لەبەرئەوە ئەمە پێی  كات هاوەڵەكانی تری چی بكەن، 

دروست نییە.

بەاڵم دەكرێت یەكێك لە هاوبەشەكان كە خۆی تەرخان كردووە بۆ كارەكە، 

هەر ئەو پێوەی سەرقاڵە، مانگانە كرێیەكی بۆ دیاری بكرێت، لەبری ماندوبوون و 

هاوبەشیبوونەکە،  گرێبەستی  لە  سەربەخۆ  گرێبەستێکی  بەپێی  ئەركەكەی، 

دروست  لەم حاڵەتانە  بەاڵم جگە  بدرێت،  پێ  قازانجی  زیاتر  ڕێژەیەك  یان 

نییە، یەكێك لە هاوبەشەكان بڕێك قازانجی بڕاوە بەبێ هیچ بەرامبەرێك بۆ 

خۆی دیاری بكات. 

پ٢٢/ كۆمەڵێك ماركە هەیە لە بازاڕدا، كەسێك دەڕوات هەمان ماركە لە چین 

دروست دەكاتەوە، لە ژێر ماركەكەدا دەنووسێت كە لە واڵتی )چین( دروستكراوە، 

بەاڵم ماركەكە خۆی لە بنەڕەتدا یابانییە، ئایا ئەم كارە دروستە، یان نا؟

شۆرەت و  ناوو  بەكارهێنانی  ئەمە  چونكە  نییە،  دروست  نەخێر  وەاڵم: 

ماندوبوونی خەڵكێكی ترە، كۆمپانیایەكی زۆر گەورە، كاتێك بازاڕ بۆ كااڵیەكی 

خۆی دەكاتەوە، ئەمە ڕەنج و هەوڵی چەند ساڵی تێدا بەسەر بردووە، بە بڕێك 

پارەی زۆر ئەو بازاڕ و ناوبانگەی بۆ خۆی دروست كردووە، ئێستا چۆن دەبێت 

كەسێك بێتە سەر حازری و بچێت لە ژێر ناوی ئەودا كااڵ دروست بكات، ئەمە 
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لە الیەك، لەالیەكی ترەوە كاتێك ئەم كااڵیە بازاڕی هەیە، خەڵك لە جۆر و 

لە باشێتی كااڵكە ڕادەبینێت، لەبەرئەوە دەیكڕێت و پارەی زیاتری پێ دەدات، 

بەاڵم ئەم كااڵیە لە ڕاستیدا نە ئەو ماركەیەیە، نە  وەكو ئەویش باش و كارایە، 

ئەمەش فیڵ و چاوبەست و فریودانی خەڵكی تێدایە.

حەرامە،  هەر  چینییە،  ماركەیەكی  ماركەیە  ئەم  بشنووسیت  هەرچەندە 

لەبەر خاڵی یەكەم كە ئەمە ناو و ئەركی خەڵكێكی ترە، تۆ بەبێ  وەرگرتنی 

زۆرینەی  لەبەرئەوەی  دووەمیش  دەهێنیت،  بەكاری  بۆ خۆت  لەوان،  مۆڵەت 

خەڵك كە ماركەكە دەبینێت ئیتر پرسیار ناكات، چونكە دەزانێت ئەو ماركەیە 

هی فاڵن واڵتە، كابرای فرۆشیاریش زۆر جار پێی ناڵێت. 

پ٢٣/ حكومەت ئێستا پارەی نییە بیداتەوە بەو كەسانەی قەرزیان الیەتی، 

بەاڵم دەنگۆی ئەوە هەیە كە حكومەت لەگەڵ كۆمەڵێك كۆمپانیای گەورەدا 

ڕێك كەوتبێت، بەوەی كە ئەوان لەبری ئەو قەرزانە، ئۆتۆمبێل بدەنە خەڵكی، 

ئایا  وەرگرتن و كڕینی ئەو ئۆتۆمبێالنە دروستە؟

وەاڵم: هەر چەندە ئێمە نازانین حكومەت چۆن لەگەڵ ئەو كۆمپانیایانە 

ڕێكەوتوە، ئایا بە مامەڵە و شێوازێكی حەاڵڵ، یان حەرام ڕێكەوتون، چونكە 

زۆرێك لەو كۆمپانیایانە هی كەرتی تایبەتن و حكومی نین، بەاڵم ئەگەر گریمان 

هیچ  دروستە و  بەڵێ  كات  ئەو  بێت،  شەرعی  شێوازێكی  بە  ڕێكەوتنەكەیان 

كێشەی نییە، خەڵك بڕوات بەو چەكانە كە قەرزە الی حكومەت ئۆتۆمبێل، 

یان هەر كااڵیەكی تر بكڕێت، بەهەر نرخێكیش كە لەسەری ڕێبكەون و هەردوو 

ال پێی ڕازی بن، كێشەی نییە.

بێت،  ناشەرعی  كۆمپانیاكان  لەگەڵ  حكومەت  ڕێكەوتنەكەی  ئەگەر  خۆ 
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مامەڵە  ئەو  تێپەڕاندنی  ساغكردنەوە و  قوربانی  دەبنە  خەڵك  ئەوكات 

ناشەرعییە، خۆیانی لێ بپارێزن باشترە.

كە  ئاوارانەی  بەو  داوە  جل وبەرگیان  چەكی  هەندێك  حكومەت  پ٢٤/ 

بەرگانە  جل و  بەو  پێویستیان  ئاوارانە  لەو  هەندێك  واڵتەكەمان،  هاتونەتە 

نییە، بۆیە دەڕۆن چەكەكان دەفرۆشنەوە، ئایا كڕینەوەی ئەو چەكانە دروستە، 

یان نا؟

بێت،  بەرگ  كااڵ و جل و  ئەگەر چەكەكان چەكی  گوتمان  پێشتر  وەكو  وەاڵم: 

بەڵێ دروستە كڕین و فرۆشتنی پێوە بكرێت، بەاڵم ئەگەر چەكی پارە بێت نەخێر 

دروست نییە و حەرامە، چونكە حكومەت ئێستا پارەی ئەو چەكانەی نییە بیداتەوە. 

دواكەوتنی  سووی  خانەی  دەچێتە  تەلەفۆن  بە  دۆالر  كڕینی  ئایا  پ٢5/ 

یەكێك لەبەرامبەرەكانەوە )ربا النسیئة(؟

وەاڵم: بەڵێ ئەگەر لە كاتی ڕێكەوتن لەسەر گۆڕینەوە، یان كڕینی دۆالرەكە 

بەدراوێكی تر، هەر دوو دراوەكە ئامادە نەبن، دەچێتە خانەی سووەوە.

ئەمە كێشەی زۆرێك لە بازرگانەكانی ئەمڕۆیە، كەسێك تەلەفۆن دەكات 

بۆ دوبەی، بە یەك تەلەفۆن )١٠٠(كیلۆ ئاڵتونی بۆ دەشكێننەوە، بەبێئەوەی 

كە دینارێكی لە كارگەی ئاڵتونەكە ئامادەبێت، یان تەلەفۆن دەكات بۆ بازاڕی 

دینارێكی  كە  بەبێئەوەی  دینار  بە  دەشكێننەوە  بۆ  )١٠٠,٠٠٠$(ی  دۆالرەكە و 

ئامادەبێت. ئەمانە هەموویان سوویەكی ڕوون و ئاشكران.
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بانكە  لە  سوو  كە  وەرگرتنی  هەیە،  قەرەداغی(  )د.علی  فتوایەكی  پ٢٦/ 

سووخۆرییەكان دروستە، ئایا ئەمە تا چەند وایە؟

وەاڵم: بەداخەوە خەڵكانێك هەن زۆر نا بەر پرسانە مامەڵە لەگەڵ فەتوای 

بۆ  دەشێوێنن،  جەماوەر  چاوی  لەبەر  ڕاستییەكان  ڕووی  دەكەن،  زانایاندا 

لەم ڕۆژانەدا ئەم دەنگۆیە باڵوكراوەتەوە، كە گوایە جەنابی دكتۆر  نموونە 

گوتویەتی:  وەرگرتنی سوو لەو بانكانەی كە بەسوو مامەڵە دەكەن دروستە، 

بەو مانایەی كە دروستبێت كەسێك بڕوات، پارە بەسوو لەو بانكانە دابنێت و 

دواتریش پارەی سووەكە  وەربگرێت.

من خۆم بەدواداچوونم بۆ ئەم بابەتە كرد، گەڕامەوە سەر پێگەی فەرمی 

ئاڕاستەی  كە  هاتووە  پرسیارێكدا  وەاڵمی  لە  فەتواكەی  ڕاستی  دكتۆر خۆی، 

بانكە ڕیبەوییەكا ن  لە  )تبرعات(  پارەی خێر  ئایا دروستە  بەڕێزیان كراوە، 

وەربگیرێت؟

ئەویش لە وەاڵمدا دەڵێت: )ال مانع شرعا من أخذ التبرعات من البنوك 

الربویة لدعم المشاریع التنمویة والخیریة، بل یجوز صرف هذه التبرعات فی 

جمیع أوجه الخیر، ما عدا شراء المصاحف  وبناء المساجد( واتا: هیچ ڕێگرێكی 

شەرعی نییە كە هاوكاری لەو بانكانە  وەربگیرێت كە بەسوو مامەڵە دەكەن، 

بۆ جێبەجێكردنی پڕۆژە خێرخوازی و گەشەپێدانەكان، تەنانەت دروستە ئەو 

قورئان و  كڕینی  لە  بكرێت. جگە  كارێكی خێردا خەرج  هەر  لە  هاوكاریانە 

دروستكردنی مزگەوت نەبێت.

ئەمە دەقی فەتواكەیە و بەهیچ شێوەیەك ئەوەی تێدا نییە كە مامەڵەكردن 

لەگەڵ ئەو بانكانەدا دروست بێت، لەبەرئەوە پێویستە مرۆڤ بە وردی مامەڵە 

لەگەڵ  وتەی زانایاندا بكات، تا تەواو دڵنیا نەبێت لێی کاری لەسەر نەكات.
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لەگەڵ  هەیە  پشكیان  پزیشكەكان  كە  دەكرێت  پرسیار  جار  زۆر  پ٢٧/ 

دەرمانخانە، تاقیگە، سۆنەرەكاندا، ئایا ئەو ڕێژەیەی كە پزیشكەكان  وەریدەگرن 

لە كاری تاقیگەكان دروستە، یان نا؟

مەرج  كۆمەڵێك  بە  پزیشكەكانەوە  لەالیەن  پارەیە  ئەو  وەرگرتنی  وەاڵم: 

دروستە لەوانە:

بۆ  كە  هەبێت  فەحصانە  بەو  تەواوی  پێویستی  نەخۆشەكە  پێویستە  أ - 

تاقیگەكەی دەنووسێت، نەك تەنها لەبەرئەوەی كە خۆی پشكی هەیە تیایدا 

بۆی بنووسێت.

ب - پێویستە نرخی ئەو تاقیگەیەی كە نەخۆشەكەی بۆ دەنێرێت، لە نرخی 

تاقیگەكانی تر گرانتر نەبێت، بەڵكو هەزرانتر، یان هەر نەبێت هاوشێوەی 

ئەوان بێت.

ڕووی  لە  دەهێنێت،  بەكاری  تاقیگەكە  ئامێرانەی  ئەو  پێوستە  ت - 

كوالێتییەوە زۆر باش و پێشكەوتو بێت، تا ئاساتێكی باش دەرەنجامەكانی جێی 

متمانە بن.

ث - پێویستە كەسی كارگێڕی تاقیگەكە، تەواو شارەزا و پسپۆڕ بێت لە بواری 

خۆیدا.

ئەگەر ئەم خااڵنە ڕەچاو كرا، ئەو كات ڕێكەوتنی نێوان پزیشك و تاقیگە، یان 

دەرمانخانە گرفتێكی شەرعی نییە و دروستە، خۆ ئەگەر یەكێك لەو مەرجانە 

نەیەتە دی، ئەو كات ئەو ڕێكەوتنە دەچێتە خانەی خیانەت لەنەخۆشەوە و 

حەرامە. 
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كە  دەزانێت  وا  خەڵك  هەیە؟  دیاریكراوی  ڕێژەیەكی  قازانج  ئایا  پ٢8/ 

قازانج دەبێت لە )١٠٠%( زیاتر نەبێت، ئایا ئەمە ڕاستە؟

وەاڵم: نەخێر ئەمە هەڵەیە، چونكە قازانج ڕێژەیەكی دیاریكراوی نییە، 

خەڵك ئازادە كااڵ و موڵكی خۆی بەچەند دەفرۆشێت، بەمەرجێك مامەڵەكە 

فێڵ، ستەم، زۆر، ناپاكی تێدا نەبێت.

پ٢9/ پێدانی زەكات بە كەسێك كە قەرزت الیەتی، بە مەبەستی ئەوەی 

قەرزەكەت بداتەوە دروستە، یان نا؟

وەاڵم: ئەگەر بەو مەرجە زەكاتەكەی بدەیتێ كە قەرزەكەت بداتەوە، ئەوە 

پارەكەش بەو شێوەیە دەرناچێت، بەاڵم ئەگەر بەبێ  نییە، زەكاتی  دروست 

هیچ مەرجێك، یان ڕێكەوتنێك بیدەیتێ، دواتر خۆی بۆت بگێڕێتەوە ئەوە 

خۆیدا  نییەتی  لە  قەرز  خاوەن  كەسی  ئەگەر  یان  نییە،  كێشەی  دروستە و 

وابێت و بڵێت من زەكاتەكەی دەدەمێ، بەڵكو ئەویش قەرزەكەم بۆ بگێڕێتەوە، 

بەاڵم بەمەرجێك پێی نەڵێت، كابرای قەرزداریش هەر هەمان نییەتی هەبێت 

ئەگەر زەكات  وەربگرێت پارەی ئەو كەسە بداتەوە، ئەمەشیان دیسان دروستە و 

كێشەی نییە، یان ئەگەر كەسی قەرزار خۆی داوای كرد و گوتی زەكاتم بدەرێ 

ئەمەشیان  بكات،  باسی  قەرزەكە  ئەوەی خاوەن  بەبێ  دەدەمەوە،  قەرزەكەت 

دیسانەوە دروستە.

پ٣٠/ ئەگەر هاتو كەسێكی هەژار قەرزی كەسێكی ال بوو، دروستە كەسێكی 

تر كە پارەی زەكاتی هەیە، بڕوات قەرزەكەی بۆ بداتەوە بەبێ ئاگادای خۆی؟

وەاڵم: نەخێر بۆچوونی زۆربەی زانایان لەسەر ئەوەیە، كە ئەگەر بەبێ پرسی 
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خۆی بڕوات قەرزەكەی بۆ بداتەوە دروست نییە، زەكاتەكەی دەرناچێت، بەڵكو 

دەبێت بە ئاگاداری خۆی بێت، هەرچەندە هەندێك لە زانایان ڕێگەیان پێداوە، 

بەاڵم باشتر وایە پرس بەخۆی بكات، ئەو كات بڕوات قەرزەكەی بۆ بداتەوە.

پ٣١/ لەبری هەر حەواڵەیەك بڕێك پارەی دیاریكراو بەپێی ڕۆژ  وەردەگیرێت 

پێی دەوترێت كرێی حەواڵە، ئایا ئەمە دروستە؟

وەاڵم: بەڵێ دروستە و هیچ كێشەی نییە.

پ٣٢/ ئێمە ئەو حەوااڵنەی دەیكەین تەنها دۆالر  وەردەگرین، بەاڵم ئێمە 

دراوانە  ئەو  بەرامبەر  ڕەزامەندی  بەپێی  ڕۆژ و  بەپێی  دەرەوە  واڵتانی  لە 

دەشكێنینەوە؟

بەڵكو  نییە،  حەواڵە  تەنها  مامەڵەیە  ئەو  چونكە  كێشەیە،  ئەمە  وەاڵم: 

حەواڵە و پارەگۆڕینەوەشە، بۆیە دەبێت بە یەكێك لەم ڕێگایانە بكرێت، ئەگەر 

گریمان حەواڵەكە بۆ ئێران بوو:

- یان ئەوەتا هەر لێرە دۆالرەكەی بۆ بگۆڕەوە بە تمەن و دواتر تمەنەكەی 

بۆ حەواڵە بكە بۆ ئێران.

لە  دواتر  ئێران،  بۆ  بكە  حەواڵەكە  بۆ  خۆی  دۆالرەكەی  ئەوەتا  یان   -

نووسینگەكەی خۆت لە ئێران، بە ئامادەبوونی  وەكیلەكەی ئەو، بەنرخی ئەو 

كاتە دۆالرەكەی بۆ بشكێنەوە بە تمەن، تمەنەكەی بدەرێ.

- یان ئەوەتا لێرە دۆالرەكەی لێ وەربگرە و بۆی بشكێنەوە بە تمەن، یەكسەر 

تەلەفۆن بكە بۆ نووسینگەکەی ئێران، با دەستبەجێ بڕی تمەنەكە ڕادەستی 

 وەكیلی كەسەكە بكەن، یان بیخەنە سەر ژمارە بانكییەكەی.
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- گرنگ ئەوەیە مادەم پارە گۆڕینەوەی تێدەكەوێت، دەبێت دەست بەدەست 

بێت، هیچ دراوێكیان نەكەوێتە قەرزەوە.

پ٣٣/ ئەگەر پارەی ئەو واڵتانە لێرە  وەریگرین، بەاڵم لەوێ هەمان بڕە 

پارەمان هەیە، ئەمە دروستە؟

وەاڵم: ئەمە هیچ كێشەیەكی شەرعی تێدا نییە، بەاڵم بە مەرجێك یەكسەر 

تەلەفۆن بكرێت بۆ ئەو شوێنە و دراوەكە ڕادەستی  وەكیلی كەسەكە بكرێت، 

یان بخرێتە سەر ژمارە بانكییەكەی. بەاڵم ئەگەر لێرە لێی  وەربگریت و پاش 

وەكیلەكەی  ڕادەستی   یان  بانكییەكەی،  ژمارە  سەر  بخرێتە  لەوێ  ماوەیەك 

بكرێت دروست نییە. 

پ٣٤/ كڕین و فرۆشتنی دۆالر و تمەن، بە تەلەفۆن دەكرێت، یان ڕوو بەڕوو؟

دراوەكە  ئەگەر  ناكرێت،  تەلەفۆن  بە  دراو  فرۆشتنی  كڕین و  وەاڵم: 

ڕێی  لە  هەر  ئەمڕۆ  مامەڵەكانی  زۆربەی  بەداخەوە  چونكە  نەبێت،  ئامادە 

تەلەفۆن  كابرا  نییە،  تێدا  بەدەستێكی  دەست  تەلەفۆنەوەیە و حەرامە.  هیچ 

دەكات دەڵێت )١٠٠٠٠٠$( م بۆ بشكێنەوە بە تمەن و بۆم حەواڵەكە، بەبێئەوەی 

یەك دیناری الی دوكانی حەواڵەكە هەبێت، دوای چەند ڕۆژێك پارەكەی بۆ 

دەبات، ئەمە سوویەكی تەواوە، ئەگەر پاش نیوكاتژمێریش پارەكەی بۆ ببات.

پێویستی  هەمیشە  كەسەی  ئەو  ئەوەیە،  حاڵەتە  ئەم  بۆ  چارەسەر  بۆیە 

بەحەواڵەیە، بابڕێك پارەی الی دوكانی حەواڵەكە دابنێت، هەر كات پێویستی 

پێی بوو تێلی بۆ بكات و بڵێت بڕی ئەوەندە لەوپارەیەی خۆم بۆ بكە بەتمەن و 

بۆم حەواڵەكە بۆ فاڵن شوێن.
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یان ئەوەتا بیكات بە وەكیل و بڵێت لە وەكیلی منەوە ئەوەندە تمەنم بۆ بكڕە و 

بۆم حەواڵەكە، ئەو كات دوكانی حەواڵەكە لە وەكیلی ئەوەوە تمەنەكە بەپارەی 

پارەكەیان  ئەم  دواتر  دەكەن،  حەواڵە  بۆی  دەكڕێت،  بەدەست  دەست  حازر و 

بۆ دەهێنێتەوە و كرێی حەواڵەكەیان دەداتێ، نابێت دوكانی حەواڵەكە بەهۆی 

ئەوەی كە ئەم پارەكەی ئامادە نەبووە، زیاتری لە نرخی حەواڵەی سروشتی 

لێوەربگرێت، ئەگەر  وەری بگرێت دەبێتە سوو، بەڵكو هەمان كرێی حەواڵەی 

لێوەردەگرێت كە لە كەسێكی  وەردەگرێت پارەكەی حازر و ئامادەیە.

پ٣5/ گۆڕینەوەی پارە بەشێوازی )هەوایی( دروستە، یان نا؟

تەواوە،  سووی  یاساغە و  حەرام و  مامەڵەیەكی  دیسان  ئەمەش  وەاڵم: 

بیرۆكەكەی ئەوەیە كە كەسێك یەك دیناری پێ نییە، یان بڕێك پارەی كەمی 

پێیە، تەلەفۆن دەكات بۆ برادەرێكی تری، كە ئەویش وەك خۆی وایە، دەڵێت: 

)١٠٠,٠٠٠$(ت پێ دەفرۆشم، با بڵێین بە )١٠٠٠٠٠٠٠٠( تمەن، لە كاتێكدا نە ئەو 

ئەو بڕە تمەنەی هەیە و نەئەمیش ئەم بڕە دۆالرەی هەیە، ڕێكیش دەكەون 

كە لە ڕۆژی یەك شەممە پارەكە بشكێننەوە، زەرەری كرد پارەكەی دەداتێ، 

قازانجی كرد پارەكەی  وەردەگرێتەوە، ئەم دوو پارەیە نەك ئامادە نین، بەڵكو 

بونیان هەر نییە، ئەمە پێی دەڵێن )هەوایی(، سوویەكی تەواوە.

كە  دەكڕێت  ئاڵتون  كیلۆیەك  دەڕوات  كەسێك  هەیە  بۆرصە  ئێستا  یان 

ئەوەندەش  پێیە و  دۆالری   )$١٠٠٠( تەنها  ئەم  بەاڵم   ،)$٣9٠٠٠( نرخەكەی 

ڕادەستی كەسی فرۆشیار دەكات، كەسی فرۆشیاریش تەلەفۆن بۆ دوبەی دەكات، 

كە كیلۆیەك ئاڵتون بخەنە سەر حسابەكەی، بەو بڕە پارە كەمە ئەم دەبێتە 

خاوەنی كیلۆیەك ئاڵتون، بەاڵم ئەم كڕین و مافی خاوەندارێتییە تەنها خەیاڵە و 
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ئاڵتونەكە  وەرناگرێت، بەڵكو هەر  نییە، چونكە ئەم نەك  لەڕاستیدا بوونی 

نایشیبینێت، پاش ئەوە بۆرصە بەردەوام ئاگای لە نرخە و چاودێری دەكات، 

دوكانی  ئەوە  خوارەوە،  هاتە   )$١٠٠٠( لە  نرخی  ئاڵتونە  كیلۆ  ئەو  هەركات 

بۆرصەكە بەبێ پرسی ئەم یەكسەر ئاڵتونەكە دەفرۆشێت و )١٠٠٠$( ی دەڕوات. 

چونكە زیانی ئاڵتونەكە نابێت لەو پارەیە زیاتر بێت كە ئەم  وەكو هەبووی 

ڕاستەقینە هەیەتی.

ئەمە لە كاتێكدا كە فرۆشتنی ئاڵتون بە قەرز سوویەكی ڕوون و ئاشكرایە، 

هیچیان  كە  هەیە،  ترمان  مامەڵەی  سەدەها  ئەمانە و  بەڕێزان،  لەبەرئەوە 

پەیوەندییان بە دینی خوداوە نییە و هەموویان حەرامن، زۆربەی ئەوانەش 

كە ئەو کارانە دەكەن ، زۆر بەداخەوە خەڵكانی موسوڵمانن و ئەهلی مزگەوتن، 

بۆ دەستنوێژێك، یان دەستگرتنێك، یان شتێكی زۆر بچوك دە پرسیار دەكەن و 

یەخەی دە مامۆستا دەگرن، بەاڵم بۆ ئەم بابەتە گرنگ و هەستیارانە، نەك 

پرسیاری لەبارەوە ناكەن، بەڵكو گوێی بۆ ناگرن، بەسەد پێچ و پەنا خۆیانی 

لێ دەدزنەوە، لە كاتێكدا ئەمە پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆی بە دونیا و قیامەتی 

هەموو الیەكمانەوە هەیە.

خوای گەورە هیدایەتی هەموو الیەكمان بدات، بمانگێڕێتەوە سەر ڕاستە 

حەرام  پارووی  حەرام و  پارەی  حەرام و  كاری  لە  خۆی و  ئاینەكەی  شەقامی 

بمانپارێزێت.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين
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لە كۆتایی باســـەكەماندا و پاش سوپاس و ستایشی خوای پەروەردگار، لەسەر 

هەموو ئـــەو نیعمەتانەی كەپێی بەخشـــیووین، بەتایبەتـــی نیعمەتی ئیمان و 

ئیســـالم، بەتایبەتی تر نیعمەتی تەواوكردنی ئەم پەرتووكە كە زۆر بەخەمی 

تەواو كردنییەوە بووم.

پێم خۆشـــە گرنگترین دەرئەنجام و ڕاسپاردەكانی لەم چەند خاڵەدا بخەمە 

ڕوو:

١- سیســـتەمی ئابووری ئیســـالمی، چەندیـــن بنەمـــا و تایبەتمەندی خۆی 

هەیە كە لە سیســـتەمە ئابوورییەكانی تری دونیا جیای دەكاتەوە، لەوانە: لە 

سیســـتەمی ئیسالمیدا ماڵ و سەروەت، هەمووی هی خوای گەورەیە، مرۆڤەكان 

تەنها مافی بەگەڕخســـتن و بەكارهێنانیان هەیە، سیســـتەمی ئابوری ئیسالمی 

لەسەر بنەمای )خاوەندارێتی تاك و كۆمەڵگا(، دادگەری كۆمەاڵیەتی دامەزراوە.  

ماڵ لە سیستەمی ئابووری ئیسالمیدا، تەنها ئامڕازە و ئامانج نییە.

٢- بەكارهێنانی وشەی )سوود( لە زمانی كوردیدا بەرامبەر بە وشەی )ربا( 

لە زمانی عەرەبیدا هەڵەیە، چونكە وشـــەی سوود بە واتای قازانج دێت كە لە 

عەرەبیـــدا پێی دەگوترێت )ربـــح(، یان )فائدە( ، ئەویش كارێكی ڕێگە پێدراو و 

خوازراوە، بەاڵم )ربا( واتایەكی شـــەرعی تری هەیە، كارێكی حەرامە و یەكێكە 

لە تاوانە گەورەكان، لەبەرئەوە ئێمە لێرەدا و لە بەرامبەریدا وشـــەی )ســـوو(

مان بەكارهێناوە، تا بتوانین لە )ســـوود( كە شـــەرعییە و ڕێگە پێدراوە جیای 

بكەینەوە.

كۆتايی
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٣- بەدرێژایـــی مێژووی مرۆڤایەتی دیاردەی ســـووخۆری، بەشـــێوەیەك لە 

شـــێوەكان، لە هەموو شارستانییەت و كۆمەڵگاكانی مرۆڤایەتیدا بوونی هەبووە. 

هەربۆیە بەر لە هاتنی ئاینی پیرۆزی ئیسالم، دیاردەی سووخۆری لە كۆمەڵگا 

نەفامییەكانـــی ئەو ســـەردەمەدا، بە بەرباڵوی بوونی هەبووە و پاشـــان ئاینی 

پیرۆزی ئیسالم بەچوار قۆناغ قەدەغەی كردووە و بنبڕی كردووە.

٤- ســـوو یەكێكە لەو بابەتانەی كە تێگەیشـــتینی ئاســـان نییە، وردەكاری 

زۆری دەوێت، بەشـــێوەیەكی گشـــتی دوو جۆر سوو هەیە: یەكەم: سووی قەرز 

)ربا القرض(. دووەم: سووی كڕین و فرۆشتن )ربا البیع(.

5- قەرزی شــــەرعی چەند مەرجێكی تایبەتی خۆی هەیە، لەوانە: مەبەست 

لــــە پێدانــــی قەرزەكە تەنها لەبەر خــــوا بێت، پارەی قەرزەكە ســــەرچاوەیەكی 

حەاڵڵی هەبێت، منەت و قسەی ناخۆش بەسەر كەسی قەرزداردا نەكرێت، كەسی 

قەرزاریش الی خۆیەوە پابەند بێت بەگێڕانەوەی قەرزەكە لەكاتی خۆیدا.

٦- ســـووی قەرز بریتییە لەو سووەی كە بەهۆی قەرزەوە تووشی كەسەكان 

دەبێت، جا، یان ئەوەتا هەر لەســـەرەتاوە كەســـەكە مەرجی ئەوەی داناوە، كە 

بەســـوو قەرزەكەی دەداتێ، یـــان ئەوەتا كاتێك قەرزارەكـــە ناتوانێت لە كاتی 

خۆیـــدا پارەی قەرزەكە بگێڕێتـــەوە، ئەم لەبەرامبـــەر درێژكردنەوەی ماوەی 

قەرزەكە پارەی زیاتری لێ وەردەگرێت.

٧- گەڕاندنـــەوەی قـــەرز هەمیشـــە بەهاوشـــێوەی خۆی دەبێـــت، لە ڕووی 

چەندێتـــی و چۆنێتییەوە، هیچ كام لە كەســـی قەرزار و خـــاوەن قەرز ناتوانن 

بەرامبەرەكەیـــان ناچار بكەن لەســـەر  وەرگرتنەوە، یـــان پێدانی دراوێكی تر، 

یـــان قەرەبووكردنەوەی زیانی قەرزەكەیان، كەم و زیادكردنی پارەكە شـــتێكی 

سروشتییە مەگەر لە )٣/١( بترازێت.
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8- كڕین و فرۆشتن بە قەرز و بەقیست دروستە و هیچ گرفتی شەرعی نییە، 

بـــەاڵم كۆمەڵێك مەرج هەیە پێویســـتە ڕەچاو بكرێـــت لەوانە: نابێـت كڕین و 

فرۆشـــتنەكە لە نێوان دوو شـــتدا بێت، كە ســـوویان تێدا دروست بێت، دەبێت 

شێوازی مامەڵەكە ڕوون و دیار بێت، كە بە قەرزە، یان بەحازر، پێویستە ماوەی 

قەرزەكە، بڕی گوژمەكان، كاتی دانەوەیان دیاری كراوبێت، نابێت گرێبەستەكە 

مەرجـــی ئەوەی تێـــدا بێت، ئەگەر كڕیـــار لە دانەوەی قیســـتەكان دوا كەوت 

زیادەی بچێتە سەر، نابێت ئەو زیادەیەی دەچێتە سەر نرخی كااڵكە بەقیست 

لە كۆی نرخەكەی جیابكرێتەوە.

9- هـــەر قەرزێـــك خەرجی هەبێـــت، ئەركی دارایی بـــۆ خاوەنی قەرزەكە 

دروست بكات، ئەوە خاوەنی قەرزەكە بۆی هەیە هەموو تێچوو و خەرجییەكانی 

قەرزەكەی لەالیەنی قەرزار  وەربگرێتەوە، جگە لەم حاڵەتە، خاوەن قەرز بۆی 

نییە لەژێر هیچ ناوێكی تردا، زیادە بخاتە سەر بڕی قەرزەكەی. 

١٠- خـــاوەن قـــەرزەكان بۆیان هەیە، داوای قەرەبـــووی هەموو ئەو زیانانە 

بكەنـــەوە لە قەرزارەكان، كـــە بە هۆی كەمتەرخەمی و خەمســـاردی ئەوانەوە 

لەدانەوەی قەرزەكانیان بەریان كەوتووە، بەاڵم بەمەرجێك زیانەكان ڕاستەقینە 

بـــن، لیژنەیەكی بێالیەن خەماڵندن بۆ بڕ و ڕێژەی زیانەكان بكات، بەقەدەری 

ڕێژەی زیانەكان، قەرەبوویان لێوەر بگرنەوە.

١١- هەرگرێبەســـتێك مەرجی سووی تێدابێت، شەرعی نییە، دەبێت خودی 

گرێبەستەكە خۆی، یان ئەو مەرجە ناشەرعییەی كە تێیدایە هەڵبوەشێنرێتەوە.

١٢- زۆربەی ئەو قەرزو پێشینانەی حكومەت دەیداتە هاواڵتیان، جگە لە پێشینەی 

هاوسەرگیری مەرجی سوویان تێدایە و بەمەش گرفتی شەرعی دروست دەكات. لەوانە: 

پێشینەی خانوبەرە، قەرزی كشت وكاڵی، گەشت و گوزاری، پیشەسازی، هتد.
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١٣- دەكرێت قەرزێك حەرامیشی تێدا بێت بۆ حاڵەتی ناچاری  وەربگیرێت، 

بـــەاڵم بۆ ئەم حاڵەتە پێویســـتە ناچاری لە حاڵەتی پێویســـتی جیابكرێتەوە، 

هەموو مەرجەكانی حاڵەتی ناچاری بێتە دی، پاشان وەری بگرێت.

١٤- مامەڵە بانكییەكان چەندین بوار دەگرێتەوە، لەوانە بارمتەنامە )خطاب 

الضمان(، ئەژماری پاشـــەكەوت )حساب التوفیر، جاری مدین(، ئەژماری ڕەوان 

)الحســـاب الجاری(، هەریەك لەمانە مەرج و ڕێكاری شـــەرعی هەیە، بەداخەوە 

زۆربـــەی ئەو ڕێكارە شـــەرعییانە، لە مامەڵەكانی ئەمڕۆدا پشـــتگوێ خراون و 

كاریان پێناكرێت، هەربۆیەش ســـوود وەرگرتن لـــەو خزمەتگوزارییە بانكییانە 

دەخاتە ژێر پرسیارەوە.

١5- كاغـــەزە بازرگانییەكان لە یاســـای بازرگانیدا دەبێت بەدوو بەشـــەوە: 

یەكەمیان كاغەزە بازرگانییەكانە: ئەوانیش كۆمەڵێك كاغەزن كە جێگەی پارە 

دەگرنەوە لەڕووی یاســـاییەوە، بریتین لە: كۆمپیالە )الكمبیالة، السند لأمر(، 

چەك )الشـــیك، الصك(، هەواڵە بازرگانییەكان )الحواالت التجاریة، الســـفتجة(. 

دووەمیان: كاغەزە داراییەكانە: ئەوانیش فرۆشـــتنی پشـــك )األســـهم( و قەواڵە 

)الســـندات( دەگرنەوە. هەموو ئەمانە لە ڕووی شـــەرعەوە قســـە هەڵدەگرن و 

مەرجی تایبەتیان هەیە بۆ كارپێكردنیان.

١٦- ڕێكاری شەرعی زۆرمان هەیە بۆ خۆپاراستن لە سوو، لەوانە: فرۆشتنەوە 

لەسەر مایە و بە قازانج )بیع المرابحة(. هاوبەشیبوون بەپارەی الیەنێك و كاری 

الیەنەكـــەی تر )المضاربة(. بەكرددان )اإلســـتصناع(. بەقـــەرز كڕین بەگران، 

بەحازر فرۆشتنەوە بەنرخێكی كەمتر )الزرنقة( )التورق(. فرۆشتنی پێشوەخت 

)بیع الســـلم(، هاوبەشـــیبوون بەپارە و كاری هاوبەش )المشـــاركة(. بە كرێدان 

لەگەڵ بەڵێنی پێفرۆشتن، یان پێبەخشین )اإلجارة المنتهیة بالتملیك(.
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١٧- جۆری دووەم لە جۆرەكانی ســـوو، ســـووی كڕین و فرۆشـــتنە ، ئەمیش 

دەكرێت بەدوو بەشـــەوە: یەكەم: ســـووی زیادە )ربا الفضل(، دووەم: ســـووی 

ئامادەنەبوون، یان دواكەوتنی یەكێك لەدراوەكان، یان كااڵكان )ربا النسیئە(.

١8- ئەو شـــتانەی ســـووی كڕین و فرۆشتنیان تێدا دروســـت دەبێت، بەپێی 

دەقی فەرموودەكان شـــەش شـــتن ئەوانیش: )ئاڵتون، زیـــو، گەنم، جۆ، خوێ، 

خورمـــا(، زۆرینەی زانایـــان بەهەر چوار مەزهەبەكەوە پێیـــان وایە، هۆكاری 

حەرامبوونی سوو تەنها لەواندا جێگیر نین، بەڵكو لە زۆر شتی تردا دەكرێت 

بەدی بكرێن، هەر بۆیەش لەهەر ســـەردەمێكدا هەمان هۆكار لە هەر شـــتێكی 

تـــردا دروســـت بێت، بێگومان ئەو شـــتەش حوكمی هەمان ئەو شـــەش شـــتە  

وەردەگرێت. هەربۆیە ســـوو لەســـەرجەم دراوە كاغەزییەكانی ئەمڕۆ، خشـــڵی 

ئاڵتون و زیویشدا دروست دەبێت.

سەبارەت بەڕاسپاردەكانی ئەم بابەتەش، لەم چەند خاڵەدا كۆیان دەكەمەوە:

١- بـــا هەموو الیەك ئەوە بزانین، كە خـــوای گەورە لە قیامەتدا دەربارەی 

زۆربەی جومگە هەســـتییارەكانی ژیان، تەنها یەك پرســـیار ئاڕاســـتەی مرۆڤ 

دەكات، بەاڵم ســـەبارەت بەپارە دووجار پرســـیاری لە بارەوە دەكات، یەكەمیان 

دەپرســـێت چۆنت پەیدا كرد؟ دووەمیان دەپرســـێت لەچیـــدا خەرجت كرد؟ 

لەبەرئەوە پێویســـتە بەر لەو كاتە، بۆ هـــەر دینارێك کە پەیدای دەكەین، لە 

خۆمان بپرسین ئاخۆ چۆنمان پەیداكردووە، بە حەاڵڵ، یان حەرام؟

٢- هەر موســـوڵمانێك كە دەیەوێت كارێك بكات و حوكمەكەی نازانێت، بەر 

لـــەوەی كارەكە بكات پرســـیاری حوكمەكەی بكات، نـــەك پاش كردنی، چونكە 

دواتر دەربازبوون لێی زەحمەتە، بەزیانی خۆی و خەڵكی تریش تەواو دەبێت.
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٣- با هەموومان دڵنیابین لەوەی، كە ڕزقی مرۆڤ لە ئاسمانە و بەر لەوەی 

بێینـــە دونیا خـــوای بڕاندویەتییەوە و زیاد و كەم ناكات، هەتا یەك پاروە نانی 

مابێـــت لـــە دونیا دەرناچێت و لێی جێ نامێنێت، ئیتـــر بۆچی پەنا بۆ حەرام 

بەرین، حەاڵڵەكان واز لێبێنین.

٤- هەر موسوڵمانێك كە سەرقاڵی كاری بازرگانی و كڕین و فرۆشتنە، بەتایبەتی 

ئـــەو بەڕێزانەی لە بواری بانك، دراو، ئاڵتون، ســـكکەدا كار دەكەن، پێویســـتە 

وەك چۆن  وردەكارییەكانی نوێژو و ڕۆژوو دەزانن، ئاوا حوكمی  وردەكارییەكانی 

مامەڵەكانیـــان بزانن، ئەگەر نا كارەكەیان حەرام دەبێت، چونكە بەدڵنیاییەوە 

تووشـــی حەرام دەبن، هیچ كات نەزانین لەم ســـەردەمەدا ناكرێتە پاساوی خۆ 

دەربازكردن لەحوكمە شەرعییەكان.

5- هیوادارم مامۆســـتایانی ئاینی، خوێندنەوەی تازەیان هەبێت بۆ هەموو 

ئەو بابەتە ســـەردەمییانەی كە ڕوو دەدەن، تا گوتاری ئاینی لە پێشـــكەوتنی 

ژیانی مرۆڤەكان جێنەمێنێت، متمانە و پێگەی لە ناخی خەڵكدا الواز نەبێت، 

بە هیچ شێوەیەكیش، بۆ هیچ كەس، بە هیچ پاساوێكیش سازش لەسەر حوكم و 

بنەمـــا شـــەرعییەكان نەكەن، تاســـنووری حەاڵڵ و حەرامی خـــوا، لەبەرچاوی 

خەڵكی لێڵ و تێكەڵ نەبێت.

٦- داواكارم لە حكومەت بە هەموو پۆست و ئاست و جومگەكانی دەسەاڵتەوە، 

بەتەنگ قیامەتی خەڵكی موســـوڵمانی ئەم میللەتەوە بن، هەوڵێكی ڕاستەقینە 

بدرێت تا ســـەرجەم ئەو بڕگە یاســـاییانە هەمواربكرێنەوە، كە سەر بۆ حەرام 

دەكێشن، لە بەرامبەردا پەنا بۆ ڕێكارە شەرعییەكان ببرێت، كە من زۆرێكیانم 

لەم پەرتووكەدا باس كردووە، هەركەســـیش دەســـتی هەبێـــت لە هەر كارێكی 

خێـــری لەو جـــۆرەدا، تا قیامـــەت پاش مردنی خۆشـــی بەدەیەها و ســـەدەها 

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا

252



ســـاڵ بەردەوام خێر و چاكەی بۆ دەنووســـرێت، بە پێچەوانەشـــەوە هەركەس 

دەســـتی هەبێت لە دانانی ڕێگەی خراپ و كاری حەرامدا، تا قیامەت تاوانی بۆ 

دەنووسرێت، تاوانی خۆی و ئەو خەڵكانەش بە هۆی ئەوەوە تووشی حەرامەكە 

دەبن دەچێتە ئەستۆی ئەو.

لە کۆتاییدا بە ئەرکی سەرشـــانی خۆمی دەزانم کە سوپاسی هەر یەک لەم 

بەڕێزانـــە بکەم و داواکارم لە قاپـــی ڕەحمەتی پەروەردگار کە لەخێروچاکەی 

باڵوبوونەوەی ئەم بەرهەمە بێبەشیان نەکات:

١- کەناڵی ئاســـمانی پەیـــام، بە بەڕێوەبەروســـەرجەم کارمەندانییەوە، کە 

ئەرکی پەخشکردنی بەرنامەکانیان گرتە ئەستۆ.

٢- بـــرای بەڕێـــزم کاک )هێمن قادر شاســـواری( کە ئەرکی نووســـینەوەی 

بەرهەمەکەی گرتە ئەستۆ.

٣- بـــرای بەڕێـــزم کاک )بـــەرزان ئەبوبەکر( کە ئەرکـــی هەڵەچەنکردنی 

کتێبەکەی گرتە ئەستۆ.

٣- بـــرای بەڕێـــزم کاک )پشـــتیوان عبدالرحمـــن( کە ئەرکـــی دیزانکردنی 

کتێبەکەی گرتە ئەستۆ.

٤- برای بەڕێزم کاک )عبدالحکیم( کە کارئاسانی بەچاپگەیاندنی کتێبەکەی 

گرتە ئەستۆ.

پرۆفیسۆر

د. خالد محمد صالح

٢5/ شوال/ ١٤٣٦- ١٢/٢٠١5/8

سلێمانی/ هەواری زانكۆ

كاتژمێر: ١١,٣٢ خولەكی سەر لەبەیانی
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قورئانی پیرۆز

ڕاڤەی قورئان:
العلمية،  الكتب  دار  ط١،  القرآن،  أحكام  الرازي(،  علي  بن  )أحمد  الجصاص   -١

بيروت، ١99٤،١٤١5.
٢- أبو حيان األندلسي، تفسير البحر المحيط، دار الفكر، بيروت.

٣- الرازي )فخر الدين محمد بن عمر التميمي(، تفسير الرازي )مفاتيح الغيب(، 
دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢٠٠٠،١٤٢١.

إيضاح  في  البيان  أضواء  المختار(،  بن  بن محمد  األمين  )محمد  الشنقيطي   -٤
القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.

العلمية،  الكتب  دار  ط١،  القرآن،  أحكام  الله(،  عبد  بن  )محمد  العربي  إبن   -5
بيروت.

القرطبي )الجامع ألحكام  أبي بكر(، تفسير  القرطبي )محمد بن أحمد بن   -٦
القرآن(، ط٢٠٠٣، دار عالم الكتب، الرياض، تحقيق: هشام سمير البخاري.

٧- إبن كثير )أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير(، تفسير إبن كثير )تفسير 
القرآن العظيم(، ط٢، دار طيبة للنشر،١٤٢٠، ١999.

فەرموودە:
8- األلباني )محمد ناصر الدين(، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 

ط٢، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط١٤٠5،١985.
9- األلباني )محمد ناصر الدين األلباني( صحيح الترغيب والترهيب، ط5، مكتبة 

المعارف، الرياض.
الصغير و  الجامع  ضعيف  صحيح و  األلباني(،  الدين  ناصر  )محمد  األلباني   -١٠

زيادته، المكتب اإلسالمي، بيروت.
الصحيح  المسند  )الجامع  البخاري  صحيح  إسماعيل(،  بن  )محمد  البخاري   -١١
المختصر من أمور رسول الله و سننه، أيامه(، ط١، دار طوق النجاة، تحقيق: محمد 

پێڕستی سەرچاوەكان
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زهير بن ناصر الناصر.
١٢- البيهقي )أحمد بن الحسين(، السنن الكبرى، ط١، الناشر مجلس دائرة المعارف 

النظامية، الهند، حيدر آباد، ١٣٤٤.
١٣- الترمذي )محمد بن عيسى الترمذي السلمي(، سنن الترمذي )الجامع الصحيح(، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر و آخرون.
١٤- الحاكم )محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم(، المستدرك على الصحيحين، 
مع تعليقات الذهبي في التلخيص، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١999٠،١٤١١، تحقيق: 

مصطفى عبد القادر عطا.
١5- إبن حبان )محمد بن حبان بن أحمد(، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، 

ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١99٣،١٤١٤، تحقيق: شعيب األرنؤوط.
١٦- إبن حجر العسقالني، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، ط١، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ١٤١9،١989.
١٧- أبو داود )سليمان بن األشعث(، سنن أبي داود، دار الفكر، بيروت، تحقيق: 

محمد محي الدين عبد الحميد. 
١8- فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، بستان االحبار مختصر نيل االوطار.

١9- إبن ماجة )محمد بن يزيد القزويني(، سنن إبن ماجة، دار الفكر، بيروت، 
تحقيق، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي.

٢٠- مسلم )مسلم بن الحجاج(، صحيح مسلم، دار إحيار التراث العربي، بيروت، 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

 ٢١- إبن الملقن )سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري(، 
البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير، ط١، دار الهجرة، 

الرياض، ٢٠٠٤،١٤٢5، تحقيق: مصطفى أبو الغيط و آخرون.
٢٢- النسائي )أحمد بن شعيب(، سنن النسائي الكبرى، ط١، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ١99١،١٤١١، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن. 
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ڕاڤەی فەرموودە:
المكتب اإلسالمي،  السنة، ط٢،  البغوي(، شرح  )الحسين بن مسعود  البغوي   -٢٣

دمشق، تحقيق: شعيب األرنؤوط، محمد زهير الشاويش.
٢٤- إبن حجر العسقالني )أحمد بن علي بن حجر(، -فتح الباري شرح صحيح 

البخاري، دار المعرفة، بيروت، ط١٣٧9.
٢5- الصنعاني )محمد بن إسماعيل(، سبل السالم شرح بلوغ المرام، ط٤، مطبعة 

مصطفى البابي الحلبي، ١٣٧9.
المكتبة  ط١،  الصغير،  الجامع  شرح  القدير  فيض  المناوي،  الرؤوف  عبد   -٢٦

التجارية الكبرى، مصر، ١٣5٦.
٢٧- القاضي عياض، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، الكتاب بدون ت ط.

 ٢8- النووي )يحيي بن شرف النووي(، شرح النووي على صحيح مسلم )المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١٣9٢.

فيقهى حه نەفى:
٢9- إبن عابدين )محمد أمين بن عمر(، حاشية إبن عابدين )رد المحتار على 

الدر المختار شرح تنوير األبصار(، ط٢، دار الفكر، بيروت، ١99٢،١٤١٢.
٣٠- عبد الغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، المكتبة العلمية، بيروت، تحقيق: 

محمد محيي الدين عبد الحميد.
٣١- العيني )محمود بن أحمد بن موسى(، البناية شرح الهداية، ط١، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ١٤٢٠-٢٠٠٠.
٣٢- الكاساني )أبو بكر بن مسعود(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ١98٦،١٤٠٦.
٣٣- إبن مازة )محمود بن أحمد بن عبد العزيز(، المحيط البرهاني في الفقه 
سامي  الكريم  عبد  تحقيق:   ،٢٠٠٤،١٤٢٤ بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط١،  النعماني، 

الجندي.
٣٤- إبن نجيم )زين الدين بن إبراهيم(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط٢، دار 

الكتاب اإلسالمي، بيروت.
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فيقهى ماليكى:
 ٣5- الحطاب )محمد بن محمد(، تحرير الكالم في مسائل اإللتزام، ط١، دار الغرب 

اإلسالمي، بيروت، ١98٤،١٤٠٤، تحقيق: عبد السالم محمد الشريف.
٣٦- الحطاب )محمد بن محمد(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط٣، دار 

الفكر، بيروت، ١99٢،١٤١٢.
٣٧- الدسوقي )محمد بن أحمد بن عرفة(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 

دار الفكر، بيروت.
٣8- إبن رشد )محمد بن أحمد بن رشد(، المقدمات الممهدات، ط١، دار الغرب 

اإلسالمي، بيروت، ١988، ١٤٠8.
٣9- الصاوي )أحمد بن محمد الخلوتي(، بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب 

اإلمام مالك، دار المعارف/ بيروت.
٤٠- إبن عبد البر، اإلستذكار، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠،١٤٢١، تحقيق 

: سالم محمد، محمد علي.
٤١- إبن عبد البر )يوسف بن عبد الله بن محمد(، الكافي في فقه أهل المدينة، 

ط٢، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ١98٠،١٤٠٠، تحقيق: محمد محمد أحيد.
٤٢- العدوي )علي بن أحمد بن مكرم(، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب 

الرباني، دار الفكر، بيروت، ط١99٤،١٤١٤، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي.
٤٣- إبن عليش )محمد بن أحمد بن عليش(، منح الجليل شرح مختصر خليل، 

دار الفكر، ط١989،١٤٠9، بيروت.
 ٤٤- القرافي )أحمد بن إدريس الصنهاجي(، أنوار البروق فى أنواع الفروق، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط١998،١٤١8، تحقيق خليل المنصور.
٤5- القرافي )محمد بن أحمد بن محمد(، القوانين الفقهية.

٤٦- مالك )مالك بن أنس(، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت،، تحقيق: 
زكريا عميرات.
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 فيقهى شافعى:
٤٧- إبن حجر الهيثمي )أحمد بن محمد بن علي(، الفتاوى الكبرى الفقهية على 

مذهب اإلمام الشافعي، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١99٧،١٤١٧.
٤8- الخطيب الشربيني )محمد بن أحمد(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 

المنهاج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١99٤،١٤١5.
٤9- زكريا األنصاري )زكريا بن محمد(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 

دار الكتاب اإلسالمي، بيروت.
5٠- السبكي )عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي(، األشباه والنظائر، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط١99١،١٤١١.
5١- الشافعي )محمد بن إدريس(، األم، دار المعرفة، بيروت، ١99٠،١٤١٠.

5٢- الشيرازي )أبو اسحاق إبراهيم بن علي(، المهذب، دار الكتب العلمية، بيروت.
الوسيط في المذهب، ط١، دار السالم،  الغزالي(،  الغزالي )محمد بن محمد   -5٣

القاهرة، ١٤١٧، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر.
5٤- الغمراوي )محمد الزهري(، السراج الوهاج على متن المنهاج، دار المعرفة، 

بيروت.
55- الماوردي )علي بن محمد بن محمد(، الحاوي الكبير، ط١، دار الكتب العلمية، 

بيروت. ط١999،١٤١9، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود.

فيقهى حه نبه لى:
5٦- البهوتي )منصور بن يونس بن صالح الدين(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، 

دار الكتب العلمية، بيروت.
5٧- إبن تيمية )أحمد بن عبد الحليم(، الفتاوى الكبرى، ط١، ١٣8٦، دار المعرفة، 

بيروت، تحقيق: حسنين محمد مخلوف.
58- إبن تيمية، مجموع الفتاوى.

59- الزركشي )بدر الدين محمد بن عبد الله(، المنثور في القواعد الفقهية، ط٢، 
زارة األوقاف الكويتية، ١٤٠5،١985.

٦٠- السيوطي )مصطفى بن سعد بن عبده(، مطالب أولي النهى في شرح غاية 
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المنتهى، ط٢، المكتب اإلسالمي، بيروت.
٦١- إبن قدامة )عبد الرحمن بن محمد(، الشرح الكبير على متن المقنع، دار 

الكتاب العربي، بيروت.
٦٢- إبن قدامة )عبد الله بن أحمد(، المغني، مكتبة القاهرة، ط١٣88،١9٦8.

٦٣- إبن القيم )محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية(، إعالم الموقعين عن رب 
العالمين، دراسة و تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 

ط١٣88هـ/١9٦8م.
من  الراجح  معرفة  في  اإلنصاف  المرداوي(،  سليمان  بن  )علي  المرداوي   -٦٤

الخالف، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٦5- إبن مفلح )إبراهيم بن محمد بن عبد الله(، المبدع في شرح المقنع، ط١، 

دار الكتب العلمية، ١99٧،١٤١8.

فيقهى ظاهرى:
بيروت،  الفكر،  دار  باآلثار،  المحلى  سعيد(،  بن  أحمد  بن  )علي  إبن حزم   -٦٦

تحقيق: أحمد محمد شاكر.

فيقهى گشتى:
٦٧- توفيق إسماعيل الجيوسي، مخاطر الربا اإلجتماعية، اإلقتصادية.

٦8- إبن تيمية )أحمد بن عبد الحليم(، إقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة 
أصحاب الجحيم، ط٧، دار عالم الكتب، بيروت، ١999،١٤١9، تحقيق: ناصر عبد الكريم 

العقل.
للبنوك  الدولي  اإلتحاد  والربا،  المصرفية  الفوائد  األمبن،  الله  عبد  حسن   -٦9

اإلسالمية.
٧٠- الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، عبد العزيز بن باز، مجموع فتاوى و 

مقاالت ابن باز.
٧١- الشاطبي )إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي(، الموافقات في أصول الشريعة، 

ط١، دار إبن عفان،١٤١٧،١999، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.

259

دیاردەی سوو لە مامەڵە هاوچەرخەكاندا



٧٢- عبد العظيم جالل أبو زيد، فقه الربا. 
٧٣- إبن القيم )محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية(، زاد المعاد في هدي خير 
تحقيق:  الكويت،  اإلسالمية-  المنار  مكتبة  بيروت،  الرسالة-  مؤسسة  العباد، ط١٤، 

شعيب األرناؤوط - عبد القادر األرناؤوط.
٧٣- محمد الجمال، موسوعة اإلقتصاد اإلسالمي، ط٢، دار الكتب المصرية.

٧٤- محمد بن صالح بن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط١، دار إبن 
الجوزي، ١٤٢٢.

والمصارف  للنقود  دراسة  عادل  نقدي  نظام  نحو  شابرا،  عمر  محمد  د.   -٧5
والسياسة النقدية في ضوء اإلسالم، دار البشير، عمان، ط١99٠.

دار  ط١،  المقريزي،  رسائل  القادر(،  عبد  بن  علي  بن  )أحمد  المقريزي   -٧٦
الحديث، القاهرة، ١٤١9.

٧٧- إبن المنذر )أبو بكر محمد بن إبراهيم(، اإلشراف على مذاهب العلماء، ط١، 
مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، ٢٠٠٤،١٤٢5، تحقيق: صغير أحمد األنصاري.

دار  ط٢،  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة   -٧8
السالسل، الكويت،.

الكتب  دار  العلماء، ط١،  األئمة  إبن هبيرة )يحيى بن ُهبَْيَة بن حممد(، اختالف   -٧9
العلمية، بيروت، ٢٠٠٢،١٤٢٣، تحقيق: السيد يوسف أحمد.

سەرچاوە هەمە جۆرەكان:
8٠- سفر الخروج، اإلصحاح ٢٢، الفقرة٢٤.

8١- سفر الالويين، اإلصحاح ٢5، فقرة ٣5- ٣٧.
8٢- عبد الله بن بيه )عضو المجلس األوروربي لإلفتاء والبحوث(، في بحث له 

بعنوان: الفرق بين الضرورة والحاجة تطبيقا على بعض أحوال األقليات المسلمة.
8٣- مجلة البحوث اإلسالمية، ع ١8، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.
بحث  المشعل،  الرحمن  عبد  بن  خالد  المعاصرة،  الفقهية  البحوث  مجلة   -8٤

بعنوان: الفائدة والربا شبهات و تبريرات معاصرة، ع8٠، ص١٣-٢٣. 
85- مجلة المسلم المعاصر، د. محمود عارف و هبة، بحث بعنوان: نظريات الفائدة 
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)الربا( في الفكر االقتصادي، ع٢٣.
8٦- مجلة المنار، محمد رشيد رضا.

8٧- مجلة مجمع الفقه اإلسالمي.
الذهب، موقع:   أسئلة في بيع و شراء  العثيمين، مجموعة  88- محمد بن صالح 

.http://madrasato-mohammed.com/outaymin/pg_061_0001.htm

89- موقع البيان اإلقتصادي، د. محمد توفيق سماق، مقال بعنوان: رؤية صندوق 
النقد والبنك الدوليان بين التغريب والتدويل، تأريخ نشر المقال: ٣٠ أبريل ١999.

9٠- د. يوسف القرضاوي، فوائد البنوك هي الربا الحرام، مقدمة الكتاب. موقع 
الشيخ القرضاوي:

http://www.qaradawi.net/new/
.library2/287-2014-01-26-18-53-46/3750
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