
  

 بازارونو کنټرول او آدابد  
 مخلوقاتو ولوټ د چې ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ

ل  }: لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک ٌْ  إَِذا الَِّذٌنَ *  لِْلُمَطفِِّفٌنَ  َو
ْسَتْوفُونَ  النَّاسِ  َعلَى اْكَتالُوا ُظن   أََل *  ونَ ٌُْخِسرُ  َوَزُنوُهمْ  أَوْ  َكالُوُهمْ  َوإَِذا*  ٌَ ٌَ 
ُهمْ  أُولَِئكَ  ْوم  *  َمْبُعوُثونَ  أَنَّ ٌَ ْومَ *  َعِظٌم   ِل قُومُ  ٌَ : هړژبا {اْلَعالَِمٌنَ  لَِربِّ  النَّاسُ  ٌَ

 داسً حال هغو د* :ده تباهً لپاره ورکونکو کم د( کً ترازو او تله په) »
 او* لً؛اخ ٌې پوره پوره نو اخلً، هڅ پٌمانه په خهڅ خلكو له كله چې ید

 دا اٌا* وركوي؛ ٌې كم نو وركوي، هڅ تله ٌا پٌمانه په ته هغو چې كله
* ؛ځور لوٌه ٌوه په* دي؛ دونكًېك ولڅپا را دوى چې كوي نه باور خلك
 ًښک حضور په ارګپرورد د انوٌعالم د خلك ولټ كله چې ځور هغه
 ید هللا وٌ رګم عبادت د قٌل نشته چې ورکوم واهًګ زه او ،«يږودرٌ
 نبً او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چې

 سالم درود ،ید رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد
 باندي چا هغه په او روګمل په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او
 .کوي تابعداري هغه د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ

 و بعد:                       
روا کړي دي  پلور او پٌرٌدنههللا جل جالله د خپلو بندګانو لپاره د توکو 

پوره کړي  يپر یته پري ورسٌږي او خپلً اړتٌاو یترڅو خپلً موخ
ُ  َوأََحلَّ  :»ًلکه چې هللا جل جالله  فرماٌ عَ  هللاَّ ٌْ مَ  اْلَب ٰبوا َوَحرَّ  «ۚ   الرِّ

او  «ٌدىړك ناروا سود او روا تجارت هللا چې ًښك حال داسً په»ژباړه:
جوړول  له پخوا څخه د خلکو عادت همداسی وو چې بازارونه به ٌی

ګټه ترلسه کړي او خپلً اړتٌاوي پوره کړي او د  يلر يترڅو دد
تونو څخه څرګندٌږي چې  دا دبشر د نښو څخه ٌوه نښه ده اقرانکرٌم د آٌ

ُهمْ  إِلَّ   اْلُمْرَسلٌِنَ  ِمنَ  َقْبلَكَ  أَْرَسْلَنا َوَما   »لکه چې هللا جل جالله فرماٌی:  إِنَّ
ؤُْكلُونَ  ٌَ َعامَ  لَ ْمُشونَ  الطَّ ٌَ  خهڅ ستا(![ ص)محمده ېا] »ژباړه: «اْْلَْسَواقِ  ِفى َو
 هړخوا هم ولټ هغوى ول، لًېږل غمبرانېپ ومرهڅ هر ږمو چې مخکً
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دارنګه هم «ول خلك دونكًېرزګ  ًښک بازارونو په هم او ونكًړخو
هللا  یاخٌستی ده چې د رسول هللا صلا قرانکرٌم د مشرکانو هغه وٌنا ر
ُسولِ  َهَذا َمالِ  َوَقالُوا}»: علٌه وسلم په هکله ًٌ وٌلً دی ؤُكلُ  الرَّ َعامَ  ٌَ  الطَّ

ْمِشً ٌَ  چً دى غمبرېپ هګنڅ دا: "واًٌ یدو»ژباړه:  «{اْْلَْسَواقِ  ِفً َو
او د اصحاب کهف  «ً؟ځرګرا ًځرګ ًښک بازارونو په او خوري هړخوا

ا»په کٌسه کښې هللا جل جالله د هغوي حالت بٌانوي او فرماًٌ:   َفاْبَعُثو 
نُظرْ  اْلَمِدٌَنةِ  إِلَى ۦ ٰهِذهِ  ِبَوِرِقُكمْ  أََحَدُكم ٌَ َها   َفْل  ٌ ؤِْتُكم َطَعاًما أَْزٰكى أَ ٌَ ْنهُ  ِبِرْزق   َفْل  مِّ

 ئ،ړورک سكه دغه زرو ٌنوسپ د ته تن ٌو خهڅ خپلو له اوس»ژباړه «
 ريچې هړخوا پاك هښ ولوټ تر چې وريګ دي و او ئږولٌ ېٌ ته ارښ

  .«يړراو درته لپاره خوراك د هڅ ٌو هغه دي، اٌهځ هغه له ي،ٌږک موندل
بً له شکه د بازارونو څارنه د حقٌقً اسالم د پلً کولو ٌوه مهمه نښه ده 

و په سلوک کښې چې د عبادت اغٌزی د خلک يکه چٌرته ته وغواړ
 يڅارنه وکړه او که ته غواړ ینو بازار ته ولړ شه او د هغو يوګور

چې آٌا دا په رٌښتٌا دٌنداره دی او که  يچې د ٌو چا دٌنداري معلومه کړ
هڅً په ښکاره ځان دٌنداره ښاًٌ، نو د دغه شخص حالت پٌژندنه د هغه 

نٌولو کې سرته چې په خرڅالو او په توکو را چال چلند څخه معلومٌږيد 
رسوي نو د همدي لپاره کله چې ٌو سړۍ د عمر رضی تعالی عنه څنګ 
ته راغی چې د شهادت او د ګواهی ورکولو غوښتنه تري کوله نو عمر 

دا مهمه نده چې زه تا نه  زه تا نه پٌژنم :رضی هللا تعالی عنه ورته ووٌل
چې زه ًٌ  داسی ٌو څوک راوله چې هغه تا پٌژنً نو سړي ووٌلپٌژنم ته 

پٌژنم عمر رضی هللا تعالی عنه ورته ووٌل چې ته ًٌ څنګه پٌژنً؟ هغه 
ورته ووٌل چې په عدالت او په فضٌلت باندی، عمر رضی هللا تعالی ورته 

چې د هغه شپً او د ورځً وتل او راتلل ټول  یووٌل آٌا دا ستا ګاونډي د
آٌا تا سره ًٌ په  درته معلوم وي؟ هغه ورته ووٌل، نه ، بٌا ًٌ ورته ووٌل

کومو پٌسو معامله راغلی ده چې پکښې دٌنار ٌا درهم وی چې د هغً په 
پرهٌزوالً باندی دللت وکړي؟ هغه ورته ووٌل: نه، نو عمر رضی هللا 



  

پاتی شوی چې د  یتعالی عنه ورته ووٌل: آٌا تا سره په سفر کې ملګر
ورته ًٌ نو هغه د ښو اخالقو ښودنه وکړي؟ هغه ورته ووٌل: نه، 

وفرماٌل: چې ته هغه نه پٌژنً بٌا ًٌ هغه بل سړي ته ووٌل چې ته داسی 
 له چې تا وپٌژنً.اوٌو څوک ر

ودل راځً د ٌو شخص د نو معامالت پخپله چې پکې پلورل او پٌر
 يدٌنداری رٌښتٌنولً او همدارنګه دروغوالی رابرڅٌره کوي ځکه دد

ٌژنو چې آٌا شکلً لري مونږ کولی شو چې د ٌو شخص دٌنداري وپ
دٌنداري کوي او که په رٌښتٌا هم دٌنداره دی ځکه چې ډٌری داسی خلک 
شته چې پخپله ژبه باندی د توکو دومره صفت کوي چې خلک پری دوکه 
کړي او حال دا چې دغه توکی داسی نه وي او همدارنګه داسی اشخاص 

لپاره  ًګټترشا کبر او رٌا کوي او دا ٌی د  ً دٌندارۍهم شته چې د شکل
خرڅ کړي او خلکو ته ًٌ په  ًٌوه وسٌله ګرځولی وي ترڅو خپلی توک
هغوي باور ًٌ لسته راوړی د دٌنداری باندي ځان نږدی کړی وي او 

 وي.
دی چې ځٌنً داسی نومونه  داهمدارنګه ددغه ناوړه شکلونو څخه بل هم 

دوکه  يپه توکو باندی اٌږدی چې ورباندی نه پلً کٌږي ترڅو خلکو ته پر
باندی سوداګري وکړي سره لدي چې په واقعٌت  يورکړي او په دٌندار

 ګټه او پٌسی لسته راوړي او حال دا يلر يداسی نه وي او دد بهکې 
او د خلکو په نفسونو کې بد پدی سره هغه خپل دٌن ته زٌان رسوي  چې

 َقْولُهُ  ُبكَ ٌُْعجِ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ »انځور وړاندی کوي هللا جل جالله فرماٌی: 
اةِ  ِفً ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ٌُْشِهدُ  الد  َ  َو  َتَولَّى َوإَِذا*  اْلِخَصامِ  أَلَد   َوُهوَ  َقْلِبهِ  ِفً َما َعلَى هللاَّ

ٌُْفِسدَ  اْْلَْرِض  ِفً َسَعى ٌُْهلِكَ  ِفٌَها لِ ْسلَ  اْلَحْرثَ  َو ُ  َوالنَّ  «اْلَفَسادَ  ٌُِحب   َل  َوهللاَّ
 ژوند په دنٌا د خبري هغه د چې دي داسً وكڅ کً انسانانو هپ »ژباړه:

 هللا وار وار په ۍنٌت كېن خپلً پر هغه او كاريښ ښې ٌريډ ته تا ًښک
 كله وا* وي منښد سخت رډې حق د هغه کً حقٌقت په خو نٌسً، شاهد
 مكهځ په نو ،(ًځرګو رتهېب چې كله ٌا) ًځور لس په قدرت ته هغه چې



  

 تونهښك ي،ړک خپور فساد چې وي ارهلپ ېدد لًځ هلً ولًټ هغه د ًښک
 هللا چې ًښک حال داسً په. ٌوسً هځمن له نسلونه انسانً او يړک ټلو
 .«ويښخو نه فساد كلهٌڅه( نٌوه شاهد به هغه چې ذات هغه)
د اسالم مبارک دٌن د بازارونو لپاره بٌالبٌل آداب او بنسټونه اٌښً دي  

کړي چې وکې هغه مراعت  چې مسلمان باٌد د پلورلو او پٌردلو په وخت
وکړي او د بازار  ذکرچې د هللا جل جالله  ید لدی جملی څخه ٌو هم دا

څارنه په ښه ډول ترسره کړي ځکه چې مسلمان په هر حالت کې باٌد هللا 
بازار هم  ،د بدن د غړو په وسٌلهوي او که سره  ًپه ژبهغه که ٌاد کړي 

ه مخکښې هغه وواًٌ نبً داخلٌدو څخ ٌوه دعاء لري چې مسلمان باٌد د
کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي: کله چې ٌو څوک بازار ته 

ُ  إِلَّ  إِلَهَ  َل داخلٌږي او دا دعاء وواًٌ: )  َولَهُ  اْلُمْلكُ  لَهُ  ، لَهُ  َشِرٌكَ  َل  َوْحَدهُ  هللاَّ
ًٌِ ، اْلَحْمدُ  ٌُِمٌتُ  ٌُْح ً   َوُهوَ  ، َو ُموتُ  َل  َح ِدهِ  ، ٌَ ٌَ رُ اْلخَ  ِب  ُكلِّ  َعلَى َوُهوَ  ، ُكل هُ  ٌْ
ء   ًْ نو هللا جل جالله به ورته په زرګونه نٌکۍ ولٌکً او په  (َقِدٌر   َش

لري کړي او په جنت کې به ورته ٌو کور جوړ  يبه تر ۍزرګونه بد
ی په ژبی ځد هللا جل جالله ذکر ٌوا ېکړي مونږ پدي باندی ټنګار کوو چ

ې ددی پاملرنه وکړي چې هللا جل ي بلکً پدی سره هم وي چوسره نه 
جالله انسان په هر حالت کې څاري نو حاللو نه ګټه پورته کړي او د 

 حرامو څخه ځان وساتً.
دی چې رٌښتٌا به  او د بنسټونو څخه بل هم دا وهمدارنګه د بازار د آداب

ساتً په اصل کې مسلمان باٌد په هر ځان غو څخه به واواٌی او د در
ا »سً لکه چې هللا جل جالله فرماٌی:وحالت کې صادقه و َها ٌَ  ٌ  الَِّذٌنَ  أَ

قُوا آَمُنوا َ  اتَّ اِدِقٌنَ  َمعَ  َوُكوُنوا هللاَّ  خهڅ هللا د! مإمنانو ېا »ژباړه: «الصَّ
دی چې  او لدي څخه ٌو هم دا «شئ ريګمل خلكو تٌنوښر د او ئېږرېوو

صداقت څخه کار دلو په وخت کې باٌد ٌپلورلو او پٌرتوکو په بازار کې د 
دروغ وواًٌ توکو د خرڅالو لپاره و د خپل چېواخلً مسلمان ته روا نده 

لمل کرځً چې په دنٌا کې برکت  يځکه چې دغه ډول دروغ وٌل دد



  

لمنځه ولړ شً او په آخرت کې به دغه انسان د هللا جل جالله د رحمت 
وخت څخه لری وي همدارنګه ګناه نوره هم سختٌږي او لوٌږي په هغه 

کې چې د توکو د خرڅالو لپاره په دروغو قسم وخوري نبً کرٌم صلی 
هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي: خرڅوونکً او اخٌستونکی اختٌار لري تر 
هغه وخته پوری چې جال شوي نه وي که چٌرته داوړه رٌښتٌا وواًٌ او 
ښکاره هر څه بٌان کړي نو د هغوي په دغه سودا کې هللا جل جالله 

 یدو وي او که چٌرته دوي ٌو څه پټ کړی او دروغ وواًٌ نو دبرکت اچ
پدغه سودا کې برکت لمنځه ځً همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم 
فرماٌلً دي: دری کسان داسی دي چې د قٌامت په ورځ به هللا جل جالله 

، نظر هم نکويد رحمت له هغوي سره به خبری نکوي او هغوي ته به 
په توکو باندي په دروغو قسم خوري او هغً ته داسً ٌو هغه سړی چې 

صفتونه ورکوي چې پکً نه وي او بل هغه سړی چې چً په دروغو قسم 
خوري ترڅو د ٌو بل مسلمان ورور مال وخوري او بل هغه سړی چې 
اوبه ورسره زٌاتً وي خو د نورو څخه منع کوي نو هللا به ورته وواًٌ: 

هغه څه کرم نه درکوم لکه څنګه چې تا  نن ورځ به زه تاته خپل فضل او
چې درسره زٌات وو د خلکو څخه دي منع کړي وو، په بل رواٌت کې 
راغلً څوک چې خپلً توکً په دروغو سره خرڅوي او په دروغو قسم 
خوري ترڅو د نورو مسلمانانو مال وخوري د هللا تعالی سره به داسً 

وٌل کٌږي نبً کرٌم مخامخ کٌږي چً شرمنده به وي او لعنت به پري 
صلی هللا علٌه وسلم خپلو صحابه کراموته فرماٌل: په راکړه ورکړه کې د 
زٌات قسم خوړلو څخه ځانونه وژغورئ ځکه چې قسم که څه هم په پٌل 

 .کې توکً مو خرڅوي خو په پای کً هغه نابودي ده
دی چې امانتداري او  همدارنګه ددغه عاداتو او بنسټونو څخه بل هم دا

غوښتنه کوي  يٌت  باٌد ترلسه کړي او دوکه ونکړي امانتداري ددرضا
باٌد بشپړ وضاحت موجود وي ترڅو د توکو په پلورلو او پٌرٌدنه کې چې 

د دواړو اړخونو ترمنځ په بشپړه توګه سره رضاٌت ثابت شً لکه چې هللا 



  

 رګم »ژباړه: «ّمْنُكمْ  َتَراض   َعن ِتَجـاَرةً  َتُكونَ  أَن إِلَّ  »جل جالله فرماٌی:
 روا په) سره ښۍخو په خواو وړدوا د هړورک هړراک که( ٌې خورئ)
همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم عثمان بن عفان  «وي( هګتو

 ه چې ته ٌو چا څخه څه اخلً نو د تللولرضی هللا تعالی عنه ته فرماٌلً ک
 .غوښتنه تری وکړه او چې ته خرڅوی نو تلل وکړه

ً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د فاسدو ضمٌرونو خاوندانو ته همدارنګه نب
خبرداری وکړی چې دوي ددی پاملرنه نکوي چې هللا جل جالله دوي 
څاري او هغوي ته ًٌ خبرداری ورکړی دی چې دغه ډول خبٌث کارونه 
سرته رسوي او خلکو ته دوکً ورکوي او د هغوي مالونه په ناوړو لرو 

ره کوي نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ددی په باندی خوري او دوکه ترس
 هکله فرماًٌ: څوک چې دوکه وکړي هغه زمونږ څخه ندی.

همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم شرٌکانو ته لرښونه کړی ده چې 
پخپلو منځو کې د شراکت بنسټ باٌد په امانتداری او صداقت باندي 

: زه د لًی هللا جل جالله فرماٌنبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌ ودروي
که چٌرته دوي پخپلو کې خٌانت او دوکه ٌم دوو شرٌکانو ترمنځ درٌم 

 ځم.وونکړي او که چٌرته خٌانت ٌی وکړو نو زه د هغوي له منځ څخه و
دی چې په تله او ترازو کې باٌد پاملرنه  همدارنګه د ادابو څخه بل دا

نکړی کله چې د خلکو څخه څه ده چې باٌد داسی و معنی دا يوکړی او دد
ې نو واخلی نو په پوره وزن باندی اخلی او کله چې هغوي ته څه وزن ک

په هغً کې دوکه کوي او په کم وزن باندی تلی، د وزن او د تلی سره 
معٌارونه ځٌنً  چېنور هغه شٌان چې مشابه دي هغه هم پدي کې راځً 

عامالت سرته او اندازی دی چې خلک په هغی باندی خپل ورځنً م
رسوي هللا جل جالله امر کړی دی چې باٌد د وزن په کولو کښې د 

لَ  َوأَْوفُوا »انصاف څخه کار واخلً لکه چې پخپل کتاب کې فرماًٌ: ٌْ  اْلَك
ر   َذلِكَ  اْلُمْسَتِقٌمِ  ِباْلِقْسَطاسِ  َوِزُنوا ِكْلُتمْ  إَِذا ٌْ  په كه » ژباړه: «َتؤِْوٌال َوأَْحَسنُ  َخ

 ترازو سمه په نو كوئ، تله كه ئړک کهډ ٌې پوره نو كوئ، هړورک پٌمانه



  

« ده غوره رهډې همدا هم پلوه له عاقبت د او ده نالرهړک هښ دا ئړوک ٌې
کړو نو هللا تعالی وعده ورکوی لکه چې ناو که چٌرته کوم چا دا کار و

ل   »پدي قول کې فرماًٌ: ٌْ  النَّاسِ  َعلَى اْكَتالُوا إَِذا الَِّذٌنَ * لِْلُمَطفِِّفٌنَ  َو
ْسَتْوفُونَ   کً ترازو او تله په: »هړژبا« ٌُْخِسُرونَ  َوَزُنوُهمْ  أَوْ  َكالُوُهمْ  َوإَِذا*  ٌَ

 خلكو له كله چې ید داسً حال هغو د:* ده تباهً لپاره ورکونکو کم د
 په ته هغو چې كله او* اخلً؛ ٌې پوره پوره نو اخلً، هڅ پٌمانه په خهڅ

 .«وركوي ٌې كم نو وي،ورك هڅ تله ٌا پٌمانه
شعٌب علٌه السالم خپل قوم ته خبرداری ورکړی وو چې د شٌانو په  تللو  

او وزن کې کمښت ونکړي لکه چې پدي هکله په قرآنکرٌم کې هللا جل 
ٌَنَ  َوإِلَى »جالله فرماٌی: ًبا أََخاُهمْ  َمْد ٌْ ا َقالَ  ُشَع  إِلَه   ِمنْ  لَُكمْ  َما هللاََّ  اْعُبُدوا َقْومِ  ٌَ

ُرهُ  ٌْ َنة   َجاَءْتُكمْ  َقدْ  َغ ٌِّ ُكمْ  ِمنْ  َب بِّ لَ  َفؤَْوفُوا رَّ ٌْ  النَّاسَ  َتْبَخُسوا َوَل  َواْلِمٌَزانَ  اْلَك
اَءُهمْ  ٌَ ر   َذلُِكمْ  إِْصاَلِحَها َبْعدَ  اْْلَْرِض  ِفً ُتْفِسُدوا َوَل  أَْش ٌْ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ
( ع) شعٌب ورور هغوى د ږمو ته دونكوېاوس مدٌن د او »ژباړه: «ُمْإِمِنٌنَ 

 ستاسً پرته هغه له ئ،ړوک ًګبند هللا د! قومه زما ېا: "ووٌل هغه ه؛ېږول
. ده ېراغل وونهښلر ندهګرڅ رب د ستاسً ته تاسً نشته؛ خداى بل ٌڅه
 مه تاوان ًښک شٌانو په هغو د ته خلكو وركوئ، پوره مانهېپ او تله نو
 اصالح ېهغ د كله چې وئړلراو مه فساد ًښک مکهځ په او وئړا

 .«ٌاست مإمنان تٌاښر په كه ده هښېګڼ ستاسً کً ېهمد په ده؛ېشو
و باندي باٌد ندی چې د بل چا په حقو د بازارونو د آدابو څخه بل هم دا

م صلی هللا علٌه وسلم لدي څخه منع ٌاو پدي ډګر کې نبً کر يونکړ یتٌر
باندي سودا وکړي لکه کړي ده چې ٌو انسان د خپل بل ورور په سودا 

چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي: په تاسو کې دی څوک د 
په بل رواٌت کې راغلً دي )خپل بل ورور په سودا باندی سودا نکوي 

او د خپل بل ورور په  ۍچې د خپل بل ورور په سودا باندی سودا مکو
هم خپله پوری چې هغه  ر ديت ئسودا باندی نرخ دومره مه ښکته کو

دٌته اړ شً ترڅو د هغه څخه سودا سودا ښکته کړي او ٌا دا چې 



  

دا په پلورلو او پٌرٌدلو کې د لوٌو ادابو څخه ګڼل کٌږي ٌو څوک ونکړي، 
ته  ًترڅو هغه توک ياخلً ته باٌد د هغه نرخ زٌاد نکړ ًتوک ًچې کوم

 واخلی او همدارنګه د خپل بل ورور توکً باٌد دومره عٌبجن نکړي چې
 بل څوک تري ولړ شً ترڅو هغه توکً تري ته واخلی.

د بل چا په حقونو باندي د تٌری د شکلونو څخه بل هم احتکار ٌا انحصار 
دی چې د خلکو په ورځنً روزی کې دوکه کول دي او دا خپله خلکو او 
هٌوادونو ته زٌان رسوي نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم پدي هکله فرماٌی: 

ار پرته بل څوک نکوي احتکار کوونکی ګنحصار د ګنهچې احتکار ٌا ا
شخص باندی خپل نفس غالبه شوی وي او خپل ځان په نورو باندی مخکې 
ګڼً او دا ًٌ هٌر کړی وي هغه زٌاته ګټه چې لسته راوړي او د احتکار 

رامو مال دی او د حرامو مال په دنٌا حګتً دا د او د انحصار له لري ًٌ 
ري ٌی او په آخرت کې د لعنت او د رحمت څخه د لکې هالک کوونکی د

څوک چې د  :والً لمل ګرځً نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دی
مسلمانانو غذاًٌ توکً احتکار ٌا انحصار کړې هللا تعالی هغه په پٌس 

همدارنګه نبً  ناروغۍ باندي مبتال کوې او د مفلسۍ حالت پري راځً،
: څوک چې څلوٌښت شپی خواړه د زٌان ًفرماٌ کرٌم صلی هللا علٌه سلم

 .په خاطر له ځانه سره وساتً هللا جل جالله د هغه څخه بٌزاره کٌږي
دلته مونږ پدي ټٌنګار کوو چې د بازارونو څارنه د دولت د عامو دندو  

دي ډګر کې باٌد د ټولو هغو ادارو سره مرسته وشً پڅخه ګڼل کٌږي او 
د دوکً مخنٌوي وشً ځکه چې دغه ډول ترڅو ددغه ډول چل فرٌب او 

لمل کٌدلی شً چې په ټولنه کې نفسً امنٌت  يناوړه پدٌدو لمنځه وړل دد
برقرار شً او همدارنګه د اقتصاد په ډګر کې هم پرمختګ رامنځته شً 

او نړٌواله کچه باندی د پرمختګ لمل کٌدلی  شً خو  هاو په سٌمه اٌز
او د هٌوادونو اقتصاد  خالصوي یدوکه او فرٌب بٌا د فساد درواز

 وٌجاړوي.



  

 یهمدارنګه مونږ پدي باندي ټٌنګار کوو چې د بازارونو څارنه ٌو لو
او د هر هغه چا په غاړه باندی لوی مسإلٌت دی چې پدغه ډګر  یامانت د

کې په کومه دنده باندی ګمارل شوی وي او ٌقٌنا هللا جل جالله به د هر 
چې ورته سپارل شوي دي چې آٌا د وي  انسان څخه د هغه څه پوښتنه ک

 هغه ساتنه ًٌ کړی او که هغه ًٌ ضاٌع کړی دی.
 اقول قول هذا و استغفرهللا لی و لکم.

 مخلوقاتو ولوټ د چې ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 یصل محمد نبً او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهًګ زه او، ید یپالونک

 دي برکت او سالم درود ید رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا
 .باندي روګملټولو  په او آل په هغه د او هغه په وي

 :درنو مسلمانانو ورونو
د اړتٌاوو پوره کول او خوندٌتوب  ید خلکو په خوراک څخښاک او د هغو

له ده چې د بشري حقوقو په سر کې راځً ځکه ئٌوه ټولنٌزه او انسانً مس
 باعزته ژوند تصور تر هغه نشً کٌدلی چې ٌو انسان د غذاًٌچې د ٌو 

او د درملو له اړخه خوندي نه وي نو لزمه ده چې پدغه ډګر کې  توکو
پدٌدو مخنٌوی وکړو چې د  وټولی هڅی سره ٌو کړو ترڅو د ټولو هغ

د احتکار او د انحصار لمل ګرځً په ځانګړي توګه هغه چاری  ًدوک
 د درملو سره اړه لري.چې د غذاًٌ توکو او 

هر هغه سوداګر چې پخپل دٌن باندي پوه وي د هغه د عبادت اثر هغه که 
لمونځ وي او که روژه وي په ښکاره څرګندٌږي او همدارنګه د هغه 
رٌښتٌنولً او امانت هم رابرڅٌره کٌږي ځکه چې روژه نٌونکی چې کله 

و همدارنګه هر روژه نٌسً نو هغه د تندي او د لوږي سره مخامخ کٌږي ا
هغه څوک چې لمونځ کوي او عبادت سرته رسوي نو هغه ته به ستومنتٌا 
او دشپی وٌخ پاتی کٌدل اړٌن وي نو له همدي لپاره نبً کرٌم صلی هللا 
علٌه وسلم د هغه سوداګر مرتبه چې رٌښتٌنی او امانتدار وي ډٌره لوٌه 

ٌنً او امانتداره بٌانه کړی ده لکه چې فرماًٌ: هغه سوداګر چې هغه رٌښت



  

انو او د رٌښتٌنً خلکو او د شهٌدانو سره په ٌو صف وي نو هغه به د نبٌ
کې وي همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ: ٌقٌنا ښه کسب 
هغه د سوداګری کسب دی هغه سوداګر چې کله خبری کوي دروغ نه 

او کله  واًٌ په امانت کې خٌانت نکوي په وعده کې خالف ورزي نکوي
نو ظلم نکوي  او کله چې څه خرڅوي غلطً خبري نکوي چې څه اخلً

او که د چا څخه پور وړی وي نو په ادا کولو کې ًٌ ځنډ نکوي او که د 
 .هغه څخه چا پور اخٌستی وي نو پور وړی نه مجبوروي

همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم خبر ورکړی دی چې رٌښتٌنی 
وي په هغه ورځ  يلند يل جالله د عرش تر سٌورسوداګر به د هللا ج

چې د هغه د عرش پرته بل سٌوری به نه وي لکه چې نبً کرٌم صلی هللا 
علٌه وسلم فرماًٌ: رٌښتٌنی سوداګر د قٌامت په ورځ به د عرش تر 

 سٌوری لندی وي.
دی چې په ګډه سره  هغه چې نن مونږ تاسو ورته اړتٌا لرو هغه دا

و عامً او شاملی ګټً لسته راوړو چې د هغه ګټه همکاري وکړو ترڅ
مونږ ټولو ته رسٌږي هر ٌو په مونږ کې باٌد خپل بل ورور ته د رحمت 
په نظر وګوري او د هغه لپاره هغه څه خوښ کړي چې د خپل ځان لپآره 

و خرڅونکً باٌد د اخٌستونکً تصدٌق وکړي پداسی ډول ا ًٌ خوښوي
اخٌستونکی باٌد د خرڅونکً تصدٌق چې ګوٌا هغه اخٌستونکی دی او 

وکړي پداسی ډول چې ګوٌا هغه خرڅونکً وي او دا خپله د اٌمان ٌوه 
څوک نښه ده ځکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌی: په تاسو کې 

بشپړ مومن تر هغه نشً کٌدلی ترڅو چې د خپل ورور لپآره هغه څه 
 خوښ کړي چې د خپل ځان لپآره ًٌ خوښوي.

خپل الله روزي راکړي او د حرامو څخه مو وساتی او حهللا! مونږ ته ای 
 وسٌله مو بل چاته مه اړ کوي.فضل او رحم په 

 


