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 رسیزه

او تجاريت معامالت یا راکړه او ورکړه په تجارت  دید اقتصادي سکتورو له جملې څخه تجارت یو مهم سکتور 

)ربا(  کې د پرمختګ او زیاتې ګټې د السته راوړلو سبب ګرځي. په تجارت او بیا د قرض په معامالتو کې سود

عوض څخه وي  پرته د ېزياتواىل چ هر پرته د مايل عوض څخه السته راوړل کيږي) ېهغه زياتوايل ته وايي چ

د اسالم مبارک دین له نظره حرام ګرځول شوی دی، الله )ج( په قرآن عظیم الشان کې . سود  (یهغه سود د

خوږ فرمایي چې روا ګرځول شوې ده تاسو ته بیع او حرام ګرځول شوی دی سود )ربا(، همدارنګه د اسالم 

 پیغمرب حرضت محمد )ص( هم په زیاتو احادیثو کې د سود حرمت بیان کړی دی. 

ه نظره د سود حرمت هم له ځان رسه حکمتونه لري د سود ناوړه پایلې او خراب عواقب د اسالم مبارک دین ل

بخل  ،خودغرضۍبغض،  سود په انسان کې حسد، .له اقتصادي مسایلو نیولې بیا تر ټولنیز ژوند پورې غځیږي

 یوهپه  وجهی سبب ګرځي، سود د انسانیت جوهر له منځه وړي. د سود په پرست او زور سنګدلۍ ،زړه تنګۍ

له خپلو حقوقو  یحقوق سلب کيږي او هغو  وزله انسانانو ېاو ب مسکينانو شتمن خلک حاکم او د  ېټولنه ک

 ېمحروم پات ېپه برخه کيږي او ناداره خلک تر  خلکو شتمنو د رامتياآ ګټه او  ټولنې نو دکيږي  ېمحروم پات

 .ته هميش د حقارت په سرتګه کتل کيږي ناداره خلکواو  کيږي

سود په زیاترو هیوادونو خصوصاً غريب نړۍکې د اقتصادي معامالتو د ګټې یو المل ګڼل کیږي خو داسې نده 

هغوی پدې تیروتنه کوي، یوازې د سود لنډمهاله ګټې په نظر کې نیيس خو له زیانونو څخه یې سرتګې پټوي. 

ټولو ښه بیلګه یې د امریکا نړیوال  څېرنو دا ثابته کړېده چې په نړۍ کې د بحران یوازینۍ المل سود دی، تر

 اقتصادي بحران دی چې د څېړنو په پایله کې دا وموندل شوه چې د سود له امله دا بحران رامنځته شوی وه.

دې څېړنیزه علمي مقاله کې ورباندې بحث کوو ه همسود څه دی او کومې ناوړه پایلې له ځان رسه لري پ

رځي او د تخنیکي او مسلکي زده کړو د قدرمنې ادارې لپاره یو څیړنیزه هیله چې د درنو لوستونکو د پام وړ وګ

 رساله او علمي پانګه واويس.

 په درنښت

 ”مسعود“ مسلک آموز شیرمحمد

 د لوګر والیت محمدآغې ولسوالۍ د کثیرالرشتوي انسټېټیوټ استاد
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 سود او د هغې ناوړه اغیزې

 د سود تعریف او پیژندنه 

 ،دري وايل ته وايي په پښتو ،ه پورت او  ترقي کولو منو، ،یزياتوال ېپه لغت ک ېلفظ دی چ ې)ربا( د عريب ژب

هم ويل  (Usury) او  (Interest) ورته ېژبه کی ورته )سود( ويل کيږي په انګليس ېاو  ځينو نورو ژبو ک اردو

 .کيږي

اخيستل دي،د کومو پيسو غوښتنه چي  ېقرض هغه اضافه پيسد پر ټاکيل وخت  له ربا يا سود  څخه مراد

په رشعي  .وي ېله لومړي وخت څخه کړ یې قرض کوونکي له قرض اخيستونکي څخه کوي او دا پريکړه 

له کوم حق  ېب ېيو شخص ي ېاضافه ده چ ېو شهغه په رشط ټاکل  ) ید ېد  سود تعريف داس ېاصطالح ک

  ( څخه  السته راوړي

پرته د مايل عوض څخه السته  ېسود )ربا( هغه زياتوايل ته وايي چ  ېيا په بل عبارت: د رشيعت په اصطالح ک

يې يو څو په مخترص ډول  موږ ېچ همدارنګه د سود په اړه زياتو علامؤ مختلف تعريفونه کړي دي .راوړل کيږي

 .ذکر کوؤدلته 

رشط  ېټاکيل مودې لپاره پد يو د ېقرض دی چ يو ېسود داس  ېتعريفوي وايي ) چ ېابوبکر سود داس :۱

له اصيل قرض رسه رسه ټاکىل زياتواىل  کې بريته سپارلو په وخت قرض اخيستونکى به د ېورکول کيږي چ

 .نديږيګخربي څر  څو ېتعريف څخه الند دې( د هم ورکوي

  دې په اصل مبلغ بان یالف: سود زياتواىل د

په خپله خوښه منل  تفاضل دی چي بريته ورکول يې يوه معاهده وي يا دايس يو ېب : دا پر اصيل قرض باند

 .وجيبه ده ېو ش

 .اخيستل کيږي ېپه مقابل ک ېمود ېيو معني تفاضل دی چی د ټاکل ج : دا

په  ېته  سود وايي چ   یزياتوال ېکشيانو  )) په ځانګړو ېکوي چ ېابن قدامه حنبيل د سود تعريف داس :٢

 .وى وي( (ش)اتفاق( رسه حرام  امت په اجامع کتاب الله ،نبوي سنتو او  د

عوض  پرته د ېچ یهغه زياتوايل څخه د سود عبارت د  ېوى چشتعريف  ېداس ېقرانکريم په آيت ک د :٣

  (یعوض څخه وي هغه سود د پرته د ېزياتواىل چ هر ) څخه وي

 .ی) سود ( د څه ګټه وکړي هغه ربا ېقرض چ دی هر ېجامع صغري تعريف داس د :۴
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   احاديث )ص( رسول کريم د سود  په اړه د

 یالنساي موکله((  رواه مسلم و لعن رسول الله )ص(  اکل الربا و (  قال: )) ريض الله عنه ) عن ابن مسعود و -۱

په  سود خوړونکي  یوايي  رسول الله )ص(  لعنت ويىل د ېچ ی)رض(  څخه روايت د ابن مسعود د ترجمه:

 .سود خوري ېپه بل باند ېاو بل په هغه چا چ

عن ءايب هريره )ريض الله عنه( عن النبي )صلىالله عليه وسلم(  قال:))اجتنبوا السبع املوبقات( ( قالو يا  -۲

وءاکل  حرم الله اال باالحق وءاکل الربا،وقتل النفس التي  والسحر، ک بالله،ـر الش رسول الله  وماهن؟قال:))

 .بخاريال( ( راو ه  مال اليتيم والتوىل يوم الزحف،قذف املحصنات الغافالت املومنات

 ٧رسول الله )صيل الله عليه(  وفرمايل له   ېچ یت ابوهريره )ريض الله عنه(  نه روايت دـر ترجمه: د حض

شيان کوم دي رسول الله )صىل الله  ٧هغه  ېوشوه چ ېهالکوونکو څيزونو څخه ځان وساتئ بيا پوښتنه تر 

يتيم مال  د په ناحقه قتل کول، سود خوړل، سحر، الله)جل جالله(  رسه رشيک نيول، عليه وسلم(  وفرمايل د

هغه  ېچ ېمنو ښځو پسؤ دروغ ويل په پاکو او  م جنګ په  ورځ، ښته کول دېتجنګ له ميدان څخه  د خوړل،

   .يناخربه و 

اکل  وسلم الوشمة واملستوشمة و عن عون بن جحيفه عن ءا بيه )رض(  لعن رسول الله صىل الله عليه و -۳

   البخاري(رواه  ). نهى عن مثن الکلب وکسب البغي ، ولعن املصورين موکله و الربا، و

خپل پالر څخه روايت کوي او وايي چي رسول الله صىل الله عليه  دى د ېءايب جحيفه چعون بن  ترجمه : د

 ېاو  سود خوړونکي او په هغه چ ،ېنکي باندو غوښتو  خال لګولو نکي او دو په خال لګو  ید یوسلم لعنت کړ 

څخه السته  زنا د ېڅخه چ له هغه پيسوسپي څخه او  له پيسو د ېکړ ې سود خوري او منع ي ېپه بل باند

  ې. ويىل په تصوير جوړونکي باند ېراځي او لعنت ي

عن عبدالله بن مسعود ريض الله عنه قال: ءاکل الرباو موکله وشاهداه وکاتباه ءاذا علمو به والواشمة  -۴

حمٍد صىل الله عليه واملستوشمة للحسن ، والو ي الصدقة واملرتد ءاعرابيابعدالهجرة ملعونون عىل لسان م

   .وسلم )رواه احمد(

په بل  ېسود خوړونکى او هغه څوک چ ېاو وايي چ ی)رض(  څخه روايت د عبدالله بن مسعود ترجمه : د

وي او بل خال  خرب ېپر  یدو  ېچ ېحال ک ېاو ليکونکي يې په داس ېسود خوري او شاهدان يې باندي

يش  مرتد ېاو هغه څوک چ ېصدق نکي دو او منع کو  لپاره وي،ښايست  ايښودنکي او خال غوښتونکي چي د

  . رسول الله )ص( په ژبه رسه ټول ملعونني دي د څخه پس له هجرت څخه دا له اعرابو
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 عن عبدالله بن حنظله غسيل املالئکة ريض الله عنهام قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم )) و -۵

   .رواه _ احمد  ثالثني زنية( ( من ستۀ و يعلم ءاشد ِدرهم ربا ياء کله الرجل وهو

 ېرسول الله صىل الله عليه وسلم فرماييل کله چ ېوايي چ یعبدالله بن حنظله څخه روايت د ترجمه : د

 ٣٣ د هم وي نو ددې  ګناه لويه ده خرب ېورباند ید ېچ ېحال ک ېدرهم د سود  وخوري په داس څوک يو

  . څخه کولو ځله زنا

اىل  انتهيناء قال رسول الله صىل الله عليه وسلم ))رءايت ليلة ارسى يب ملا عن ءايب هريرة )رض(  قال:و  -۶

جربيْل  قلت يا الحيات ترمن خارج بطونهم ، السامء السابعة فنظرت فوقي فاتيت عىل قوم بطونهم کلبيوت فيها

 رواه احمد  ( ( قال هؤالء اکلة الربا من هؤالء

رسول الله صىل الله عليه وسلم  ېاو وايي چ یرت ابوهريرۀ ريض الله عنه څخه روايت دـحض ترجمه : د 

 ېشوم چ تري ېقوم باند ه ورسيدم ما پورته وکتل  او زه په يوتپه شپه کله آسامن  ارسا د ېفرماييل دي چ

څخه  خيټو ريون دمعلوميدل له ب ېچ ماران ؤو ېک په خيټو ی)کوټو(  په شان وي او ددو  کورونو د ېي ېخيټ

 . د سود خوړونکي دي دا ېڅوک دي هغه راته وويل چ دا ېله جربايېل عليه سالم څخه وپوښتل چ ما  او ېي

   قال: رسول الله صىل الله عليه وسلم يايت اکل الربايوم القيامة مخبالً يجرشقيه و -۷

د د سود  قيامت خوړونکى ورځ  د به يش په  را ېترجمه : رسول الله صىل الله عليه وسلم فرماييل دي چ

 . ليوين په شان کش کوي به خپل څنګونه)اړخونه(

قال رسول الله صيل الله وسلم لياتني عيل الناس زمان ال يبقى احد  عن ايب هريرة ريض الله عنه قال : و -۸

 .ابوداو د(–منهم اال اکل الربوا فان مل ياکله اصابه من بخاره ويروى من غباره. ))رواه 

رسول الله صيل الله وسلم فرماييل دي  ېرت ابوهريرة رىض الله عنه څخه روايت ده او  وايي چـحض د ترجمه:

هيڅوک له دوى څخه مګر خوړونکي د  سود به وي  ېنه به وي پات ېخا به رايش په خلکو يوه زمانه چمخا ېچ

 .سود به ورته رسيږي(د )ګرد  نه خوري اثر د  سود به خامخا ورته رسيږي  او که څوک  سود  و

 عن عبدالله ابن مسعود ريض الله عنه عن النبي صىل الله عليه وسلم قال  )بني يدىالساعة يظهرالربا ، و -۹

   ين( (طربا والخمر(  ))رواه الزنا، و

رسول الله صيل الله وسلم وفرمايل   ېاو وايي چ یعبدالله بن مسعود ريض الله عنه څخه روايت د ترجمه : د

، او رشابو څخه  له زنا، سود هغه عبارت ېشيان ظاهريږي چ واقع کيدو څخه به څو قيامت د د ېمخک ېچ

  . دي
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شاهديه  کاتبه و الله صيل الله وسلم اکل الربوا و موکله وبن عبدالله ريض الله عنه قال رسول  عن جابر و -۱۰

    مسلم( ( قال هوسواء.  ))رواه و

الله وسلم د سود په  یرسول الله صل ېچ یبن عبدالله  ريض الله عنه نه روايت د رت جابرـترجمه : له حض

او  رسول الله صيل  یلعنت ويىل دنکي و و د سود  په ليکو ند سود  په شاهدا نکي ،و کو ر خوړونکي، د سود په و 

  .) يوشان ( دي رسه برابر ېټول په ګناه ک یدو  ېالله وسلم وفرمايل چ

يذقهم نعيمها مدمن الخمر  عن ايب هريرة  ريض الله عنه قال : اربع حق عىل الله ان ال يدخلهم الجنة وال -۱۱

   الحاکم( (حق والعاق لواليده .  )) اکل الربوا او اکل مال اليتيم بغري و

څلور  ېرسول الله صيل الله وسلم وفرمايل چ ېرت ابوهريرۀ ريض الله عنه څخه روايت چـترجمه : له حض

 جنت ته به يې نه داخلوي او نه به د ېچ ېپه هکله الله جل جالله فيصله کړ  یهغو  د ېدي چ ېکسان داس

په نا حقه د يتيم د مال ي ، سود  خوړونک دوهم د  رشابو عاديت ، ميوو مزه ورڅکي ، هغه عبارت دي د جنت د

  ي.د ينکو مور او  پالر نافرماين کو  او د يخوړونک

سبعون بابا يرسها  عن عبدالله بن مسعود ريض الله عنه عن نبي  صيل الله وسلم قال: الرباء ثالث و و -۱۲

  مثل ان ينکح الرجل امه .  )الحاکم.والبيهقي(

رت صىل الله عليه وسلم ـنحضآ  ېسعود ريض الله عنه څخه روايت دى چرت عبدالله بن مـترجمه: د حض  

رسه زنا  څوک د خپل مور ېادىن او  اسانه ډول دادى چ ېهغ د ېاويا ډوله دى چ ېوفرمايل د سود  وبال در 

  . وکړي

 

 :د سود د حراموايل حکمت او مقصد

د بندګانو  په  ېهغه دې چ یهيڅ قانون يا حکم نه دی  را استولی يا جوړ کړ  ېد بندګانو لپاره داس )ج(الله 

يو څه حرام کړي يا روا  ېپه خپلو پريکړو او  فيصلو ښه پوهيږي،که ي ېتر بندګانو پور  (ج )زيان وه اويس، الله

حکمت او   ید یو شحرام  ېسود  ول ېچ هم خپل حکمتونه شتون لري، نو دا ېي ېک ېګرځويل وي په د

 .بحث ورباندي وکړو ېمبحث ک الندېاړه به په  ې، په دیڅه د ېمقصد ي
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 د سود ناوړه اغیزې

 

 :مردود صفات زياتوي ېسود په انسان ک - یلومړ 

او  غرضۍ، بخل، زړه تنګۍ سنګدلۍ په خود ېمرحل ېټول ېآخري معاملې پور  نه تر سود جمع کولو لپي د 

 څومره د سود معاملو ېانسان چ هر یدغه صفتونه د سود رسه تړيل دي يعن ېدي چ ېوالړ  ېپرستۍ باند زور

 ددغه صفتونو ېچ او روښانه کيږي څرګند ېصفتونه پک غه اندازه دغه مردودکيږي په هام ېته زيات ورنيږد

 .ورځيږيته ورغ ېکند ېکيږي او آخر به دغه ټولنه نوموړ  ېته ورنيږد ېهالکت کند په وجه يوه ټولنه د

 :کوي بغض پيدااو عناد  ېسود  په انسان ک - میدو

 مسکينانو شتمن خلک حاکم او د  ېسودي معاملې تررسه کيږي  په هغه ټولنه ک ېپه يوه ټولنه ک ېکله چ 

 عناد ېک په زړونو یکيږي او ددو  ېله خپلو حقوقو محروم پات یحقوق سلب کيږي او هغو  وزله انسانانو ېاو ب

ګډوډي رامنځته  ېپه ټولنه ک ېپه نتيجه ک ېالره خپلوي چ ېمبارز  د په ضد شتمنو کيږي او د پيدااو بغض 

 څخه  د سود په له منځه وړلو ساتنه ددغه رنګ حاالتو ېټولن د بدمرغۍ لوري ته روانيږي. نو کيږي او ټولنه د

  .( يش ېهالکت څخه خوندي پات ټولنه د څو ختم يش تر  ) سود بايديش یرسه کيدا

 :په حيث پيژندل کيږي  غالم او مزدور د ېناداره خلک په ټولنه ک - ریمد

 کيږي ېمحروم پات ېپه برخه کيږي او ناداره خلک تر  خلکو شتمنو د رامتياآ ګټه او  ټولنې ېيو  د سود په وجه د

ټول  ېټولن د طرفه وي ) )دولت( جريان يو پيسو د ،ته هميش د حقارت په سرتګه کتل کيږي ناداره خلکواو 

په  راز ترمنځ صله رحمي له منځه ځي او همدا رسه د خلکو ېپه د ېالسته ورځي( چ ونشتم مال او دولت د

 يشسود بايد ختم  ېنو ددې څخه دا څرګنديږي چ .غرضۍ صفت قوي کيږي سنګدلۍ او خود د ېک خلکو

 او په يش رحمي، مينه او محبت پيداترمنځ صله  خلکو وکړي او د ژوند ېورورولۍ په فضاء ک خلک د څو تر

ټول وګړي  ېټولن ېيو  د ېپه نتيجه ک ېدد ېبل رسه بالعوضه د قرض معاملې تررسه کړي چ د يو ېټولنه ک

 ېپد کڅو  کوي. ځکه هر ېنان رسه هڅیګۍ لپاره په اطمه سودآ  د خپل ژوند روفيږي او دـمص په کاروبار

 .رشيک یځان لپاره ده او دده په ګټه بل څوک ند د ېڅومره ګټه وکړي هغه ي ېمطمنئ وي چ

 : روحاين زيانونه د سود اخالقي او - څلورم

 نو انسانيت يش دا جوهر له منځه والړ ېهغه جوهر اخالق او  روحانيت دى کله چ ېانسانيت يو جوهر لري چ

نو  سود هم د انسان  ې ديفايد ېدا جوهر خرابوي هغه ټول شيان بد او  ب ېهم ختميږي او هر هغه څه چ

 ېطريق ېمردار  ېکله يو سړى سود خوړل رشوع کړي او خپله رسمايه د سود دد ېدا جوهر ختموي ځکه چ

هغه په  ېپيژين چ ېهغه فقد پيس ،څخه السته راوړي نو هغه بيا نه اخالق پيژين او نه روحانيت او نه انسانيت

دغه کس بيا نه دوستان پيژين نه خپلويل او  نه ورورويل او  هميش به د  يش ېفقد زيات ېره طريقه وي چه

  .  رسه به د بد سلوک څخه پرته بل څه نه وي ېزبيښي او  له هغ ېغريبانو وين
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سپني پوستي هيځ وخت تور پوستو ته د  ېد سپني پوستو او  تور پوستو دى چ ېښه مثال يي په امريکا ک

او   ش لپاره د غالمانو او مزدورانو په نظر ګوريیته د هم یريت په سرتګه نه ګوري او هغو ـانسانيت او  بش

 ېپه دغه ټولنه ک ذکات او  صدقي وي نو ېاسالم حاکم وي او  په هغه ک ېپه يوه ټولنه ک ېهمدارنګه که چري 

ه ونه ګوري او نه به يو پر بل ګهيڅ کله به يو بل ته د حقارت په سرت  ،محبت ويبه د خلکو تر منځ  مينه او 

 مال او  دولت پيدا چېکيږي  دا احساس پيدا ېرسه په هر انسان ک ېپه د ېچ ظلم او  تريى وکړي بل دا

خدمتګار  ې او  د ټولنيشڅخه رايض او  خوشحاله  تر څو الله جل جالله را ېورکړم چ هکړم بيا ذکات او  صدق

په نتيجه  ېاخالقي او روحاين جوهر نور هم تقويه کيږي چ ېعمل په تکرار رسه په انسان ک ېدد ېم چش

او   ېد مين ېختميږي او په خلکو ک ېپک یجنګ او  دعو  ،په لوري روانيږي یبادآ ټولنه د فساد څخه د  ېک

ه خلک او  ټولنه به د شيطاين افعالو او  الهي افاتو او  امراضو څخه د کيږي دغ ورورولۍ احساس ژوندى

  .هميش لپاره خوندي وي

 :  د سود اقتصادي زيانونه - پنځم

کاروبار  رامنځته کيږي نو د قرض معامالت او ېسودي معامله په قرضونو ک  ېټولو ته معلومه ده چ ېڅرنګه چ

څېړنو هم ثابته کړې ده  ډیر دي ېزیانونه ی، اړه لري او قرض خپله يوه اقتصادي معامله ده ېپه اقتصاد پور 

کال کې د م(  ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷)چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران یوازینۍ المل سود دی ښه مثال یې په 

سرت المل  امریکا اقتصادي بحران دی چې له کلونو څېړنو وروسته دا جوته شوې ده چې ددې بحران تر ټولو

 .سود وه

کال کې د دیوالۍ  (م ۲۰۱۰)په همدارنګه زمونږ په هیواد افغانستان کې هم د پخواين کابل بانک  

)ورشکستګی( او بحران یوازینۍ المل همدا سود دی چې وروسته د حاکم جمهوري دولت لخوا وررسه مرسته 

. دې ته ورته نور مثالونه وشوه او کابل بانک په اوسني )نوي کابل بانک( نیمه دولتي تصدۍ باندې بدل شو

المل حتامً سود ذکر شوی دی نو لدې څخه  هم شته چې په نړۍ کې د اقتصادي بحرانونو او ویجاړیو یو

 څرګندیږي چې سود د اقتصادي بحرانونو یوازینۍ المل دی.

د هیواد د نوي اسالمي حکومت په راتګ رسه هم  کې ګران هیواد افغانستان پهوړاندیز مو دا دی چې زموږ 

صاً د بانکونو په برخه څخه د سود ملن ټوله يش او ټول اقتصادي معامالت بغیر د سود څخه تررسه يش خصو 

، هیله مو داده چې د هیواد ټول کې چې اکرثه یې تر اوسه پورې هم پر سودي معامالتو مخته روان دي

اقتصادي نظام او بانکي سیسټم مو کامالً اسالمي او د سود څخه پاک کړل يش پدې رسه به هم له اقتصادي 

 . وی ويهم به د الهي امر اطاعت تررسه ش زیانونو څخه ژغورل شوي وو، هم به مو ګټه زیاته وي او
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