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 فہرست

  مقدمہ• 
  تجارت کی اہميت• 
  احکام اور قواعد و ضوابط• 
  نفاذ اور اجراء• 
  ذاتی و باطنی ضمانت اور اس کی بنياديں• 
  بيرونی۔جبری ضمانتيں• 
  ايک ضروری ياد دہانی • 
  
  سالمی بازار کی ابتدا اور اس کا ارتقاءا• 
  حکومت کا بازار سے ربط• 
  بازار کے لئے جگہ کا انتخاب• 
  شہری امور• 
  بازار بنانا اور اسے کرايہ پر دين• 
  ايک شبہ کا جواب• 
  اسالمی بازار کے دوسرے قوانين• 
  يسر) معين کرنبازار کے لئے قسام( سپالئی ٓاف• 
  
  تجارت کے اصول و ضوابط• 
  شرطيں ،ضابطے ، اور صالحيتيں• 
  کافر ذمی کو صرافہ کے کار و بار سے روکن• 
  مسجد سے قصہ گويوں اور تصوف کے مبلغوں کو نکالن• 
  ···پہلے امتحان • 
  علی عليہ السالم اور منجمين• 
  تعيين شده مقامات کے عالوه دوسری جگہ خريد و فروخت پر پابندی• 
  زير سايہ فروخت• 
  شبہ سے بھی پرہيز• 
  
  اقداماتحکومت کی جانب سے ضروری • 
  تخمينی فروخت کی ممانعت• 
  ناپ تول پر کنڑول• 
  ممنوعہ چيزوں کی تجارت روکنے کے اقدامات• 
  پھلوں کی فروخت• 
  حيوانوں کی حفاظت کے لئے اقدامات• 
  جانوروں کو ذبح کرنے کے سلسلہ ميں چند دستور• 
  ام حکومتی وواليتی تدابير و احک• 
  
  ذخيره اندوزی اور حکومت کی ذمہ دارياں•

  ذخيره اندوزی اور اس کی سز• 
  جائز نفع• 
  قيمتوں پر کنڑول• 
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  قيمتوں کا تعين يا بے جا زيادتی پر پابندی• 
  ايک ضروری ياد دہانی• 
  
  غير ملکی تجارت اور ٹيکس•

  غير مسلمان سے تجارت• 
  مال وارد کرنے کی تشويق• 
  تجارت پر ٹيکس• 
  ٹيکس، ضرورت کے تحت• 
  
  نگرانی اور جانچ پڑتال• 
  نگرانی• 
  مظلوم و کمزور کا حق حاصل کرنا• 
  مالوٹ اور دھوکہ دھڑی کی جانچ• 
  اچھے مال ميں خراب مال مالنا• 
  جانوروں کے ذبح پر نگرانی اور خالف ورزی پرسزا• 
  نيکی کا نمونہ• 
  
  ی ميں نگراں کا وجودبازار اسالم•

  نگرانی اور نگراں• 
  بازار کا سرپرست• 
  بدعت پھيالنے واال بازار کا سرپرست نہ ہو• 
  بازار کے سرپرست کے اختيارات• 
 خيانت کی صورت ميں بازار کے سرپرست کو سزا• 

 

 

  

  كتاب:بازار اسالمی حکومت کے سايہ ميں
  مصنف :سيد جعفر مرتضی عاملی 

  مقدمہ 
  موضوع بحث سے متعلق تحقيق شروع کرنے سے پہلے چند نقاط کی طرف توجہ ضروری نظر ٓاتی ہے:۔

(الف) يہ بحث کثرت مشاغل اور رکاوٹوں کی بناپر صرف چند دنوں کے اندر تحرير کی گئی ہے لہذا اس ميں تمام 
اسالمی نصوص ودالئل کا احاطہ ممکن نہ ہو سکا کہ يہ بحث مختلف جہات سے ايک کامل بحث کی شکل ميں ڈھل 

  کرسامنے ٓاتی۔
ئی ہيں ان کے فنی اور خصوصی معياروں پر توجہ (ب) دوسری طرف اس بحث ميں جو نصوص واسناد درج کی گ

دئيے بغير جن کی فقہی مسائل ميں رعايت کی جائی ہے خاص طور سے نصوص کی سندوں کی تحقيق اور فقہی 
بحثوں ميں ان کے دوسرے مرسوم ورائج معياروں کا جائزه لئے بغير انھيں فقط پيش کرديا گيا ہے اور شرح کردی گئی

  ہے۔
حث کو قابل نفاذ فقہی احکام صادر کرنے کے لئے کافی نہيں سمجھا جاسکتا مگر يہ فقہی مسائل کی اسی بناپر اس ب

تحقيق کے سلسلہ ميں معلول اور رائج روش کی بنياد پر اس پر نظر ثانی کی جائے اس کے بعد مراجع تقليد اور 
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کے لئے ايک بنياد اور شرعی دليل صاحبان فتوٰی سے ان سے متعلق فتوٰی حاصل کيا جائے تاکہ ان کے اجرا وعمل 
  ہاتھ ٓاسکے۔

(ج)تيسرے يہ کہ اس بحث ميں صرف ان ہی نصوص پر اکتفا نہيں کی گئی ہے جنھيں اماميہ نے اپنی کتابوں ميں نقل 
کيا ہے بلکہ ان سے ٓاگے بڑھ کر غير اماميہ کی روايات اس يقين کے ساتھ اس ميں شامل کی گئی ہيں کہ ان روايات 

جانے والے بيشتر موضوعات ميں اگر تمام موارد ميں نہ سہی تو اکثر موارد ميں جعل يا دروغ کا کوئی ميں الئے 
  محرک موجود نہيں ہے۔

اس وجہ سے ان موارد ميں اماميہ کے طريقوں سے اگر کوئی روايت نہ مل پائی تو غير اماميہ کی روايت پر خاص کر 
الم سے نقل کيا ہے،انحصار و اعتماد کرنے ميں کوئی حرج نہيں اس روايت پر جسے انھوں نے حضرت علی عليہ الس

  ہے اور يہ امام صادق عليہ السالم کی اس حديث پر عمل کے مترادف ہے جس ميں حضرت فرماتے ہيں:
  )١“ (اذا نزلت بکم حادثة ال تجدون حکمھا فيھا روی عنا فنظروا الٰی ما رووه عن علی عليہ السالم فاعملوبہ”
ی ايسا اتفاق تمھيں پيش ٓائے جس کا حکم تمھيں ہم سے نقل شده روايات ميں نہ ملتا ہوتو جو کچھ انھوں جب بھی کوئ”

  “نے (عامہ) نے علی عليہ السالم سے نقل کيا ہے اسے ديکھو اور اس پر عمل کرو 
بن دراج نوح“”غياث بن کلوب“ ”حفص بن غياث”شيخ طوسی نے اس روايت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے اسی لئے 

نيز عامہ کے دوسرے راويوں نے ہمارے ائمہ عليہم السالم سے جو حديثيں نقل کی ہيں،اماميہ فرقہ نے ان “سکونی“”
  )٢پر عمل کيا ہے۔نہ ان سے انکار کياہے اور نہ (اپنی روايتوں ميں)ان کے مفہوم کے خالف کچھ پايا ہے ۔ (

رول ،تجارت اور تاجروں کے تجارتی افعال پر حکومت کے (د)زير بحث موضوع جو اسالمی بازار کے نظم اور کنٹ
تسلط سے متعلق ہے۔يہ بحث بڑی وسيع ہے اور بہت سے شعبونميں پھيلی ہوئی ہے ہم اس کے صرف چند پہلؤوں کی 

طرف ہی اشاره کررہے ہيں اور موضوع کے تمام پہلووں کا دقت نظر اور گہرائی سے جائزه لينے اور اس سے متعلق 
يع بحث کو صاحبان تفحص وتحقيق کے لئے چھوڑتے ہيں اور خداوند عالم سے دست بہ دعا ہيں کہ ہميں اپنیجامع ووس

  گفتار وکردار ميں صداقت واستقامت سے ہمکنار کرے۔

  تجارت کی اہميت 
  )٣يہ بات واضحات ميں سے ہے کہ اسالم نے تجارت کاحکم اور اس کی طرف تشويق دالئی ہے ۔ (

يعنی  ٩/١٠اور اس ميں روزی کا ) ۴د ميں اضافہ کا سبب اور اسے ترک کرنے کو عقل کی کمی (نيز اسے عقل خر
اور اسے انسان کی عزت و سر بلندی قرار ديا ہے ،يہاں تک کہ امام صادق ) ۵حصہ معين کيا ہے ( ٩دس ميں سے 

بزرگی (يعنی کار و بار و  يعنی اپنی عزت و) ۶“ (اغد الٰی عزک”عليہ السالم اپنے ايک صحابی سے فرماتے ہيں 
  تجارت ) کی طرف قدم بڑھاؤ۔

وه روايات جو تجارت کی اہميت پر زور ديتی ہيں اور اس کی طرف تشويق و ترغيب دالتی ہيں ،بہت ہيں يہاں ہم ان 
ہ سب کی تحقيق کے در پے نہيں ہيں انشاء هللا ٓاگے تجارت اور تاجر کی اہميت کے سلسلہ ميں مالک اشتر کے عہد نام

  کے تحت حضرت امير الم٘ومنين عليہ السالم کا کالم نقل کيا جائے گا۔

  احکام اور قواعد و ضوابط
اب جب کہ اسالم تجارت کو اتنی قدروا ہميت کی نگاه سے ديکھتا ہے اور دوسری طرف تجارت کی بہت سی شاخيں 

کسی بھی طرح کا خلل معاشره ميں سيع  ہيں نيز اس کی راه ميں بڑی مشکليں در پيش ہيناور اسے در پيش ٓانے واال
پيمانہ پر تيزی کے ساتھ اپنے مثبت يا منفی اثرات مرتب کرتا ہے لٰہذا فطری بات ہے کہ اسالم نے اس کے لئے دقيق 

قواعد و ضوابط اور احکام و قوانين بيان کئے ہوں گے جو اس کے مختلف شعبوں کو نزديک کريں اس کے متفرقات کو
اور اسے ہر خطا وخلل نيز تجارت ميں خلل واقع ہونے کی وجہ سے امکانی طور پر پيدا ہونے والے نا باہم يکجا کريں 

پسنديده اثرات کی روک تھام کريں ،تاکہ يہ قوانين و ضوابط واحکام ،تجارت کو انسانی خدمت کی راه ميں نيز انسانيت 
  سا کہ خدا وند عالم چاہتا ہے ۔کے تحفظ اور اس کی عزت و عظمت فراہم کرنے کا ذريعہ بنائيں ،جي

بہت سی قرانی ٓايات اور سيکڑوں بلکہ ہزاروں روايات ان احکام کو بيان اور ان کی تفصيل پيش کرتی ہيں اور چوں کہ 
وه ان سے مربوط احاديث کی کتابوں ميں درج اور لوگوں کی دست رس ميں ہيں لٰہذا يہاں انھيں نقل کرنے کی 

  ضرورت محسوس نہيں ہوتی ۔
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  نفاذ اور اجراء
ليکن ظاہر ہے کہ صرف قانون کا بنانا اور حکم وضع کرنا کہ اس پر عمل کيا جائے کافی نہيں ہے بلکہ اسے عملی 

شکل دينے کے لئے حاالت و شرائط کا وجود ميں النا بھی ضروری ہے ايسے اقدامات کئے جائيں جو عملی طور پر 
يں اب ہم ديکھيں کہ اسالم نے اس سلسلہ ميں کيا قدم اٹھائے ہيں ؟يہ جائزه قانون اور حکم کے نفاذ ميں مدد گار ہو سک

خود اس سوال کا جواب ہوگا اس سلسلہ ميں ضمانتوں اور اسالم کے اجرائی قوانين کو دو قسموں ميں باٹا جا سکتا ہے 
  ايک:ذاتی (باطنی)ضمانتيں اور دوسرے حکومتی ضمانتيں۔

  بنياديںذاتی و باطنی ضمانت اور اس کی 
اسالم نے ذاتی و باطنی طور پر عملی ضمانت کے سلسلہ ميں بہت اہتمام کيا ہے اور اسے تشريع و قانون سازی کی 

بنياد واساس مانا ہے صرف ضرورت کے وقت اور ان حاالت و شرئط ميں جب کہ باطنی ضمانت کوئی قابل توجہ اثر 
  ی)ضمانتوں کو بروئے کار نہيں التا ۔نہيں رکھتی ان کے عالوه وه کبھی حکومتی (ظاہر و جبر

ذاتی (باطنی)ضمانت سے ہماری مراد کيا ہے اسے واضح کرنے کے لئے ہم ايک مختصر سے اشاره ميں يہ کہيں گے 
ايسی روکنے والی يا دفاعی قوت جو انسان کی ذات اور اس کے وجدان سے سر چشمہ ”کہ :باطنی ضمانت کا مطلب 

نت دو بنيادوں پر استوار ہوتی ہے جن ميں سے ہر ايک دوسری کی طرف پلٹتی ہےاس قسم کی ضما“حاصل کرتی ہے 
  ۔

اول :اس بات پر ايمان و اعتقاد کہ جو کچھ کائنات ميں موجود ہے نہ صرف خدا وند عالم کے اراده و قدرت سے باہر 
ے کہ وه خد کی ملک ميں نہيں ہے بلکہ سب اسی کی ملک ہے اور انسان کی اس کے سوا خود اپنی کوئی حيثيت نہيں ہ

اس کا جانشين ہے پس ضروری ہے کہ پوری امانتداری اور ہوشياری ہی سے اپنے ذمہ داری پر عمل کرے ،اسے 
اپنے خالق اور اس حقيقی مالک کے بنائے ہوئے قوانين و حدود سے ٓاگے بڑھنے کا حق حاصل نہيں ہے ،جيسا کہ جب 

زياده جتنا خدا نے اس کے لئے مقرر کيا ہے )مال کے حصول کے سلسلہ خدا وند عالم رازق قادر ہے (اس مقدار سے 
ميں انسان کی سعی و کوشش اس مقصد تک پہنچنے کے لئے اس کی حيثيت کو کم يا زياده نہيں کرتی ٓاخری نتيجہ يہ 
ذاب ہے کہ جو کچھ اسے صحيح طريقہ سے اور اجر و ثواب کے ساتھ حاصل کرنا چاہئے تھا ،اس نے غلط راه سے ع

  و گناه کے ساتھ حاصل کيا حسب ذيل ٓايتيں ہمارے مدعا کی بہترين شاہد ہيں:
  )٧(حديد/“ وانفقوا مما جعلکم مستخلفين فيہ ”
  “خدا وند عالم نے جس ميں تمھيں اپنا جانشين بنايا ہے اس ميں سے انفاق کرو”
  )٣٣نور/“(وٓاتوا ھم من مال هللا الذی ٓاتاکم ”
  “دو جو اس نے تمھيں بخشا ہےانھيں مال خدا ميں سے ”
  )١۵ملک /“(فامشوا فی مناکبھا و کلوا من رزقہ ”
  “زمين کے سينے پر چلو پھرو اور خدا کے روزی ميں سے کھاؤ پيئو”
  )١٠جمعہ/“(و اذا قضيت الصلٰوة فانتشروا فی االرض وبتغوا من فضل هللا ”
  “دا کے فضل سے فائده اٹھاؤپس جب نماز تمام ہو تو خدا کی زمين پر منتشر ہو جاؤ اور خ”
  )٢۴سبا/“(قل من يرزقکم من السمٰوت واالرض قل هللا ”
  “کہو !کون تمھيں ٓاسمانوں اور زمين سے روزی ديتا ہے ؟کہو هللا”
  )١۵١انعام /“(وال تقتلوا اوالدکم من امالق نحن نرزقکم واياھم ”
  “ی ديتے ہيںاپنی اوالدوں کو بھوک سے قتل نہ کرو ہم تمھيں اور انھيں روز”
  )۵٨ذاريات/“(ان هللا ہو الرزاق ذو القوة ”
  “فقط خدا روزی دينے واال صاحب قدرت ہے”

ان کے عالوه اس سلسلہ ميں دوسری ٓايتيں اور بہت سی حديثيں پيغمبر اسالم (ص) اور ٓائمہ معصومين عليہم السالم سے
  نقل ہوئی ہيں ۔

جانچ پرکھ ہے اس بنياد پر قانون کی حد سے ٓاگے بڑھنے کا مطلب  دوم:باطنی ضمانت سے مراد محاسبہ نفس اور اپنی
  خدا کے خالف بغاوت اور اس کے روبرو جسارت و گستاخی ہے اس کی وضاحت يہ ہے کہ :

اسالم ايسا دين ہے جو انسان کے تمام اقوال و افعال کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۔ يہاں تک کہ اس نے ٓادم کے ذہن ميں 
و خياالت کو بھی پيش نظر رکھا ہے اور ان کے لئے قوانين و ضوابط مقرر کئے ہيں اس نے  اٹھنے والے افکار
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اعتقادی امور ميں انسان پر قطعی اور واضح عقلی دليلوں کے ذريعہ قطع و يقين حاصل کرنا الزمی قرار ديا ہے اس 
نيز اس کے انبياء کی نبوت نے خدا وند عالم کی معرفت اس کی قدرت ،عدل و حکمت اور دوسرے صفات کی معرفت 

،اس کے اوليا کی امامت ،حشر و نشر دين اور قرٓان کی معرفت سے مربوط مسائل ميں گمان و تقليد کو کافی نہيں جانا 
ہے اسی طرح اس نے انسان کو سمجھايا ہے کہ وه اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اپنے تمام گناہان صغيره و کبيره کے 

احب علم اور تيز حساب کرنے والے کی طرف سے اس کا محاسبہ کيا جائے گا اور سلسلے ميں سب سے زياده ص
  اگروه دنيوی سزا سے چھٹکارا پا بھی جائے تو ٓاخرت کی سزا سے نجات نہيں پا سکتا ۔

اس بنياد پر انسان کی عقل اسے اپنے نفس کے محاسبہ اور اپنے اعمال کی نگرانی اورکنٹرول پر مائل کر تی ہے 
ينانسان اپنے نفس کانگہبان اور محاسب ہوتاہے اور يہ فطری سی بات ہے باطنی نگراں و نگہبان ہر طرح کے ۔نتيجہ م

ظاہری و بيرونی نگہبان سے زياده دقيق اور کارٓامد ہوتا ہے کيوں کہ انسان زياده تر اپنے ٓاپ پر نگراں ہے وه خود کو 
باب سے خود کو دور رکھنے کی زياده سے زياده کوشش دوست رکھتا ہے اور رنج و زياں ،مشکالت وبدبختی کے اس

کرتا ہے بالکل يوں ہی جيسے وه اپنے منافع کے حصول اور اپنی ٓارزوؤں تک پہنچنے کے سلسلہ ميں سب سے زياده 
  حريص ہے ۔

ے ہماری موجوده بحث ميں اسالم نے ايک مسلمان کے مالی افعال کو بھی شرعی احکام کے تابع يعنی ثواب و عقاب ک
تحت قرار ديا ہے اس نے تجارت ميں غش يعنی مالوٹ يا دھوکے دہی کو حرام اور ايسے شخص کو مسلمانوں کی 

تول اور مقدار ميں کمی کرنے نيز دوسروں کے مال ميں خيانت “‘ من غشنا فليس منا:”جماعت سے خارج قرار ديا ہے 
مقابل کے تجارت سے منصرف ہونے کی صورت کرنے وغيره سے منع کيا ہے اور اسے خدا ترسی ، سچائی اور مد 

ميں معاملہ منسوخ کرنے ،دوسروں کا حق دينے اور اپنا حق لينے وغيره کا حکم ديا ہے نافرمان کو سزا اور 
  فرمانبردار کو جزا اور ثواب دينے کا وعده کيا ہے ۔

ال کو خدا سے مربوط کرنے يہ اور اس طرح کے امور انسانی ارادوں اور اس کے باطنی دباؤ کے تحت اس کے اعم
ميں مٔوثر مددگار ثابت ہوتے ہيں ان موارد ميں جہاں بيرونی ضمانت و تسلط کے ذريعہ بہت تھوڑے سے مواقع کے 

عالوه اٰلہی احکام کا اجرااور اپنے مقاصد کا حصول عملی نہيں ہےيعنی بڑے وسيع پيمانے پر خارجی و بيرونی 
رض پر ست افراد بيرونی ضمانتوں کی دسترس سے دور معاشره اور انسانيت کے ضمانتيں بے اثر نظر ٓاتی ہيں اور غ

خالف اپنی خطر ناک قانون شکنيوں کو جاری رکھ سکتے ہيں ليکن خدا پر ايمان ايک مسلمان کو قوانين و احکام کی 
  مخالفت سے روکے رکھتا ہے ۔

جو انسانی اعمال و کردار پر تسلط اور کنٹرول اس مذکوره وسيع سطح پر کوئی ايسی بيرونی و خارجی طاقت نہيں ہے 
رکھ سکے يہ طاقت صرف ايک ذاتی عملی ضمانت اور ذاتی وجدان سے سرچشمہ حاصل کرنے والے باطن کے دباؤ 
ميں ہے جو مبداء و معاو اور جزا و سزا پر ايمان و يقين کی بنا پر استوار ہے ايسی طاقت کے ہوتے ہوئے مبدا و معاد 

نے واال انسان اس کے عالوه کوئی اور راه نہيں پاتا کہ خود کو اپنے اعتقادات نيز اپنے مستقبل کے تحفظ پر ايمان رکھ
  وسالمتی کا پابند قرار دے ۔

  بيرونی۔جبری ضمانتيں
بيرونی ،جبری يا تسلطی ضمانتوں سے مراد حکومت و سلطنت يا ہر اس شخص کی طرف سے جو تسلط کا حق رکھتا 

ميں باپ يا اپنے اختيارات کے دائره ميں کسی کارخانہ کے مالک کی طرف سے قانون پر صحيح عمل  ہے مثال ًخاندان
  کی راه ميں کيا جانے واال اقدام و کوشش ہےوه اقدام و کوشش جو کاموں کو صحيح راه پر ٓاگے بڑھانے ميں مدد دے۔

سے تعبير کيا جاتا ہے “حکومت اسالمی ”يہاں جو چيز ہمارے پيش نظر ہے اس سے مراد حکومت شرع کا جسے 
،معاشره ميں بازار اور تجارتی نقل و حرکت پر کنٹرول ہے جب ہم بيرونی اور حکومتی ضمانت کی بات کرتے ہيں تو 
ہميں يہ فرموش نہ کرنا چاہئے کہ اس ضمانت کی طاقت و توانائی کا ايک بڑا حصہ باطنی ضمانت اور اس کی بنيادوں 

کيوں کہ ال محالہ مسلمان حاکم اور ولی فقيہ کا تسلط بھی اعتقادی پہلوؤں کی طرف پلٹتا سے سرچشمہ حاصل کرتا ہے 
  ہے اور اٰلہی و شرعی فريضہ سے جا کر جڑ جاتا ہے ۔

اگر چہ ابتداء ميں اس خيال کے تحت کہ حکومت و سلطنت کی اجرائی و عملی ضمانت اور بازار کا اس کی نگرانی 
د نہيں لٰہذا ايسا نظر ٓاتا ہے کہ اس بارے ميں بحث و اسالمی حکومت کے بازار پر کے سلسلہ ميں کافی نصوص موجو

تسلط پيدا کرنے سے متعلق ايک جامع تصور پيش کرنا مشکل ہی نہيں بلکہ نا ممکن ہے ليکن موضوع پر ہلکی سی 
ڑے حصہ سے تحقيق اور چھان بين نے ہی يہ بات پوری طرح واضح کر دی کہ اس سلسلہ ميں روايت کے ايک ب
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استفاده کيا جا سکتا ہے ہم آئنده ان روايات و نصوص کا ايک حصہ پيش کريں گے تاکہ وه ہمارے مدعا پر زنده شاہد 
گواه رہيں اور فقط مورد نظر نصوص نقل کرتے ہوئے سياق بحث کے ساتھ ان کے مطالب کو سرسری طور پر 

  اشارةہی ذکر کريں گے۔

  ايک ضروری ياد دہانی
ميں وارد ہونے سے پہلے ہم قارئين کرام کويہ ياد دہانی کرنا چاہتے ہينکہ اس بحث ميں نقل ہونے والی  اصل بحث

  روايات و نصوص دو قسم کی ہيں:
اول۔وه روايتيں جو يہ بتاتی ہيں کہ پيغمبر اسالم (ص) ياا مام الٰہی احکام کو جو اپنے موضوعات کے لئے اّولی يا ثانوی 

ينکسی قسم کے دخل يا تصرف کے بغير نافذ کريں يعنی وه روايتيں صرف اتنا بتاتيں ہيں کہ يہاعتبار سے وضع ہوئے ہ
  حضرات احکام الٰہی کے نفاذ کی صالحيت اور اس کا اختياررکھتے ہيں ۔

دوم :۔وه نصوص جو ان کے اوامر تدبيری اقدامات کی اس اعتبار سے حکايت کرتی ہيں کہ پيغمبر اسالم (ص) يا امام 
امر اور حاکم مسلمين ہونے کی حيثيت سے انھيں صادر کرتے يا انجام ديتے رہے ہيں ، پيغمبر (ص) و امام ہونے ولی 

کی حيثيت سے نہيں کہ وه ثابت و معين احکام کو جو اپنے موضوعات کے لئے مرتب اور لوگوں کے لئے ڈھالے گئے 
اء هللا بعد ميں ہم اس طرح کے اوامر پر بھی روشنی ڈاليں ، لوگوں تک پہنچائيں يا ان کی تعليم ديں اگر چہ انش) ٧ہيں (
  گے ۔

----------   

  ٧٢،الفوئد الرجاليہ کجوری ص/٣٧٩ص/١۔عدة االصول،شيخ طوسی ۔ج/)١
  ٣٨٠ص/١۔عدة االصول،شيخ طوسی ۔ج/)٢
  منابع ۔،ابواب التجارة ،اور حاشيہ ميں اس کے ١٢۔وسائل الشيعہ ،ج٣،٢،ص ٧۔مالحظہ ہو:تہذيب شيخ طوسی ،ج )٣
و  ١٢،وسائل الشيعہ ج/١٩٢اورص/١٩١ص/٣،من ال يحضر الفقيہ،ج/۴اورص/٢،ص/ ٧،تہذيب ،ج/١۴٨،ص/۵۔ کافی ،ج/)۴
  ۵و۴ص١٠و۶
؛ وسائل اشيعہ ٣، ص٧؛ تہذيب :ج٢٣٣و ص١٩٢،ص ٣؛ من ال يحضر الفقيہ:ج١۴٨،ص۵؛کافی : ج۴۴۵،ص ٢۔خصائل: ج)۵
  ١٢و  ۵،ص ١٠٠؛بحار االنوار: ج۴و٣،ص١٢:ج
  ٣،۴،۵ص/ ١٢وسائل اشيعہ ج/۴و٣ص/ ٧،تہذيب ج/١٩٢ص/ ٣،من ال يحضر الفقيہ،ج/١٢٩ص/ ۵،ج/۔کافی )۶
  ۔ واضح ہے کہ احکام دو طرح کے ہيں:)٧

(الف )وه احکام جن کا موضوع کسی خاص مخاطب کی طرف سے ايک خاص عمل ہے مثال نماز، جھوٹ ،شراب خوری يا اسی 
  طرح کے امور جن کا مخاطب ايک معين فرد ہے

ب) وه احکام جن کا موضوع مطلق عمل ہے اس ميں کوئی خاص و معين مخاطب نہيں ہے مثال واجب کفائی اور اجتماعی احکام (
جن پر معاشره کی فالح ،استحکام اور پائداری منحصر ہے حاکم اور مسلط ہونے کی حيثيت سے ولی امر کا فريضہ ايسے احکام 

ہو مثال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ يہ خدا وند کا منشاء ہے کہ لوگوں  جاری کرانا ہے جن کا کوئی مخصوص مخاطب نہ
ولتکن منکم امة يدعون الٰی الخير ئامرون بالمعروف و ”معاشره کا ايک طبقہ اس کا ذمہ دار ہو “ ايک امت ”کی ايک جماعت ،
س کی اصالح اور عمومی نظم و ضبط قائم کرنا اسی طرح معاشرے کی امور کی تدبير ،ا) ١٠۴(ٓال عمران /“ ينہون عن المنکر

وغيره اس کے فرائض ميں سے ہے بالکل يوں ہی جيسے ہر شخص اپنے گھر کی ديکھ بھال اس کی نگرانی ،اہل خانہ کے افعال 
 پر نگاه رکھنے اور اسے منظم رکھنے کا ذمہ دار ہے

 

 بازار اسالمی حکومت کے سايہ ميں

 

  اسالمی بازار کی ابتدا اور اس کا ارتقاء 

  حکومت کا بازار سے ربط

اگر کوئی اسالمی نصوص کا جائزه لے تو اسے ايسی بہت سی روايتيں نظر آئيں گی جو بازار تاجروں اور مجموعی طور پر
  خود تجارت کے حکومت کے ساتھ مضبوط اور گہرے ربط کی طرف اشاره کرتی ہيں ۔

طہ کی بہت سی مثاليں ايک ٓاگاه شخص کو ان روايات ميں اسالمی حکومت کے تجارتی سرگرميوں کے ساتھ مخصوص راب
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مل جائيں گی،خاص طور سے ان موارد ميں جہاں حکومت نے واليت امرہونے کی حيثيت سے مختلف ميدانوں ميں بعض 
امور سے منع کرنے ياکسی معين کام کو الزمی وضروری قرار دينے ميں دخل ديا ہو ہم يہاں حسب ذيل عنوانات کے تحت 

  بعض مثالوں کی طرف اشاره کرتے ہيں ۔

  بازار کے لئے جگہ کاانتخاب
ہم ديکھتے ہيں کہ رسول خدا (صص) جو اسالمی حکومت کے سب سے بلند منصب پر فائض تھے ،جس طرح بذات خود 

مسجدوں ،قبيلوں اور شہری عالقوں کی جگہيں معين فرماتے ہيں اور قبلہ ) ١مدينہ ميں گھروں کے نقشے بناتے ہيں (
  د مدينہ ميں بازار کے لئے بھی جگہ منتخب فرماتے ہيں ۔يوں ہی خو) ٢مشخص فرماتے ہيں (

روايت ہے کہ :ذھب رسول هللا (صص) الی سوق النبيط فنظر اليہ فقال ليس ھذا لکم بسوق ،ثم ذھب الی سوق فنظر اليہ فقال 
  ۔)٣ج(ليس ھذا لکم بسوق، ثم رجع الٰی ھذا السوق فطاف بہ ،ثم قال:ھذا سوقکم فال ينتقص وال يضرب عليکم خرا

تشريف لے گئے اور اس کا جائزه لينے کے بعد فرمايا: يہ تمہارے لئے بازار نہيں ہے ؛ “ نبيط ”رسول خدا (صص) بازار 
  ۔“ يہ تمھارا بازار نہيں ہے) ”۴(

يہ ”اس کے بعد اس بازار (راوی کے منظور نظر بازار) کی طرف واپس ہونے اور اسے گھوم پھر کر ديکھا پھر فرمايا:
  ۔“ازار ہے،اس سے کم نہيں ہوگا(يعنی اس کا رقبہ کم نہ ہوگا) اور نہ تم پر خراج (ٹيکس )لگے گاتمھارا ب

ايک دوسری روايت ميں ٓايا ہے:جاء رجل الی النبی (صص) فقال : انی رٔايت موضعا للسوق افال تنظر اليہ ؟ قال بلی ، فقام 
ہ و قال: نعم سوقکم ھذا ، فال ينتقض، و ال يضرب عليکم خراج معہ ، حتی جاء موضع السوق ، فلما رٓاه اعجبہ ، و رکض برجل

  ۔) ۵(
ايک شخص پيغمبر اکرم (صص) کی خدمت ميں ٓايا اور عرض کيا ،ميں نے بازار کے الئق ايک جگہ ديکھی ہے کيا ٓاپ 

ريف لے گئے ۔جباسے مالحظہ نہ فرمائيں گے ؟فرمايا :کيوں نہيں، پھر ٓاپ اس کے ہمراه اٹھ کھڑے ہوئے اور اس جگہ تش
ٓاپ نے اس جگہ کو ديکھا تو اسے پسند کيا اور پأوں سے اس پر ضرب لگا کر فرمايا :يہ تم لوگوں کے لئے کيا اچھا بازار 

  ہے ۔اس کا رقبہ کم نہيں کيا جائے گا اور تم پر خراج نہيں لگے گا۔
صص) ان يجعل للمسلمين سوقا اتٰی سوق بنی عمر بن شبہ نے عطاء بن يسار سے روايت کی ہے کہ : لما اراد رسول هللا (

  قينقاع،ثم جاء سوق المدينة، فضربہ برجلہ، وقال، ھذا سوقکم فال يضيق واليوخد فيہ خراج
اور ابن زبالہ نے يزيد بن عبيد هللا بن قيط سے روايت کی ہے کہ: ان السوق کانت فی بنی قينقاع، حتی حول السوق بعد ذالک 

)۶(  
تشريف لے گئے اس “قينقاع ”جب مسلمانوں کے لئے ايک بازار معين فرمانے کا اراده کيا تو بازار پيغمبراسالم (ص)نے 

کے بعد بازار مدينہ کی طرف تشريف الئے اور اسے پأوں سے تھپتھپا کر فرمايايہ تمھارا بازار ہے،چھوٹا نہيں ہوگا اور نہ 
يدهللا بن قسيط سے روايت ہے کہ بازار پہلے محلہ بنی قينقاع اس سے کوئی خراج ليا جائے گا نيز ابن زبالہ نے يزيد بن عب
  ميں تھيہاں تک کے اس واقعہ کے بعد اس جگہ منتقل کردياگيا۔

ابن زبالہ نے عباس بن سہل اور اس نے اپنے باپ سے روايت کی ہے: ان النبی (صص)،اتی بنی ساعدة فقال: انی قد جئتکم 
سوقا،وکانت مقابرھم ما حازت داُرابن ابی ذئب الی دار زيد بن ثابت، فاعطاه بعض  فی حاجة، تعطونی مکان مقابرکم فاجعلھا

  ۔)٧القوم ،ومنعہ بعضھم،وقالوا : مقابرنا، و مخرج نسائنا، ثم تالموافلحقوه ،و اعطوه اياه ،فجعلہ سوقاً (
ٓايا ہوں ، تمھارے پاس جو  پيغمبر اکرم (ص) بنی ساعده کے پاس گئے اور فرمايا ميں تم لوگوں کے پاس ايک ضرورت سے

قبرستان کی زمين ہے مجھے دے دو تاکہ ميں اسے بازار بنا دوں ،(ان کا قبر ستان ابن ابی ذئب کے گھر سے لے کر زيد بن 
ثابت کے گھر تک کی زمين ميں پھيال ہوا تھا ، ان ميں سے بعض لوگوں نے وه زمين دے دی اور بعض نے پہلے نہيں دی 

را قبرستان اور ہماری عورتوں کی ٓامد و رفت کی جگہ ہے ليکن بعد مين اپنی قوم کے افراد کی مذمت کا اور کہا کہ وه ہما
نشانہ بنے اور خود پيغمبر اسالم (ص) کی خدمت ميں پہنچ کر اپنی رضامندی کا اعالن کيا اور زمين پيغمبر (ص) کے حوالہ

  کر دی ٓانحضرت (ص) نے اس جگہ کو بازار قرار دے ديا ۔
ٰھذا سوقکم ‘ بن شبہ نے صالح بن کيسان سے روايت کی ہے کہ: ضرب رسول هللا (ص) قبة فی موضع بقيع الزبير ،فقال ا

،فاقبل کعب بن االشرف،فدخلھا،و قطع اطنابھا ،فقال رسول هللا (ص) ال جرم ال نفلنھا الٰی موضع ھو اغيظ لہ من ٰھذا ،فنقلھا الٰی 
  )٨سوقکم ال تنحجروا ،وال يضرب عليکم خراج (موضع سوق المدينة ثم قال ، ٰھذا 

کعب بن اشرف“ يہ تمھارا بازار ہے ”رسول خدا (ص) نے بقيع ربير کی جگہ پر ايک قبہ (بڑا خيمہ ) نصب کرکے فرمايا : 
نے اس ميں داخل ہو کر اس کی طنابيں کاٹ ديں رسول هللا (ص) نے فرمايا :مجبورا اسے ايسی جگہ منتقل کرتا ہوں اسے 
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اس سے بھی زياده غضب ناک کرے گا پھر اسے بازار مدينہ کی جگہ پر منتقل کر ديا اور فرمايا يہ تمھارا بازار ہے تنگ 
  نہيں ہوگا اور تم پر ٹيکس بھی نہی لگے گ ۔

  شہری امور
و حديث مجموعی طور سے شہری منصوبوں پر اسالمی حاکم کی نگرانی اور شہروں ميں عمومی اداروں کے قيام کی تاريخ

  ميں بہت سی مثاليں مل جائيں گی ۔
  )٩فقد کان امير المٔومنين علی عليہ السالم ئامر بسدالمثاعب والکنف عن طريق المسلمين (

امير المو منين عليہ السالم مسلمانوں کی راه ميں پڑنے والی گندی ناليوں اور بيت الخالء کے کنوؤنکو بند کرنے کا حکم 
  ديتے تھے۔
  )١٠ی (عليہ السالم )اذا خرج ، يبطل الکنف والميازيب و يوّسع الطريق االعظم (کما اّن مھد

اور روايت ہے کہ جب امام زمانہ عليہ السالم ظہور فرمائيں گے تو ان گندی ناليوں اور نابدانوں کو جو سڑکوں اور گزر 
  خشيں گے ۔گاہوں ميں بنائے گئے ہيں ختم کر ديں گے اور وسيع و عريض راہوں کو اور وسعت ب

  )١١و سٔال ابو العباس البقباق االسالم الصادق (عليہ السالم) الطريق الواسع ھل ئوخذ منہ شٔی اذا لم يضر بالطريق ؟،قال ل (
ابو العباس بقباق نے امام صادق عليہ السالم سے دريافت کيا کہ وسيع و عريض راه کے کچھ حصہ پر تصرف کيا جا سکتا 

  ؟فرمايا:نہيں :-کوئی ضرر بھی نہ ہوہے جب کہ اس سے راه کو 
) ١٢و روی : انہ وجدت صحيفة فی قراب سيف رسول هللا (صص) مکتوب فيھا : ملعون من اقتطع شئی من تخوم االرض (

  )١٣يعنی بذالک طريق المسلمين(
: ملعون ہے  روايت کی گئی ہے کہ رسول خدا (صص) کی تلوار کے غالف ميں سے ايک نوشتہ پايا گيا جس ميں لکھا تھا”

  “وه شخص جو زمين کے کچھ حصہ پر قبضہ کر لے زمين کی حدود (تخوم االرض )سے مراد مسلمانوں کا راستہ ہے 
  ۔) ١۵چوڑا ہونا چاہئے () ١۴جلد ہی ہم اس حکم کی طرف اشاره کريں گے کہ راستہ کم از کم سات ہاتھ (

  )١۶سع الطريق االعظم(فقد ورد انہ اذا اخرج امام المھدی عجل هللا تعالی فرجہ و
  “روايت ہے کہ جب امام زمانہ تشريف الئيں گے تع سڑکوں کو مزيد وسعت ديں گے ” 

يوں ہی ہمسايہ اور پڑوسی کے حقوق بھی ذکر ہوئے ہيں ، منجملہ اپنے گھروں کو پڑوسی کے مکان کے اوپر نہ بنأو کی 
ں ہے کہ: اپنے مکان کو اس کے گھر سے بلند نہ بنأو کے اس تک ہوا پہنچنے کا راستہ بند ہوجائے ايک دوسری روايت مي

  )١٧اس کی طرف ہوا کا بھأو بند ہوجائے ہاں يہ کام اس کی اجازت سے کرسکتے ہو ۔ (
اور وه پہلے شخص تھے جنھوں نے قيد يوں )١٨امير المٔومنين عليہ السالم وه پہلے شخص تھے جنھوں نے قيد خانہ بنايا (

  )١٩سائل فراہم وتقرر کئے۔ (کے رفاه کے اسباب وو
وفی بناء المٔوسسات، فقد بنی امير المومنين (عليہ السالم )مربدا للّضوال ، فکان يعلفھا علفا اليسمنھا، وال يھزلھا من بيت 

  حتی يجد صاحبھ)٢٠المال(
يک اصطبل بنايا تھا اوراور عمومی ادارے بنانے کے سلسلہ ميں :امير المومنين عليہ السالم نے گم شده جانوروں کے لئے ا”

ان جانوروں کا ٓاذوقہ اتنی مقدار ميں کہ وه موٹے ہوں نہ دبلے،بيت المال سے ديتے تھے يہاں تک کہ جانوروں کا مالک 
  ۔“ ٓاجاتا تھا

  )٢١کما ان النبی (ص) قد امر ببناء سد الجل جمع الماء وکان ثمة قناة منہ تصل الی قباء (
ے پانی کی جمع ٓاوری کے لئے ايک بند بنانے کا حکم ديا جس کا پانی ايک نہر کے ذريعہ جيسا کہ پيغمبر اسالم (صص) ن

  قبا کے عالقہ ميننجاتا تھا۔
نيز حضرت علی عليہ السالم وه پہلے شخص تھے جنھوں نے ايک ايسی جگہ معين کی جہاں اطالعات وگزارشات ڈالی 

  ۔)٢٢جائيں (
ٹھہرنے کے لئے اقامت گاه بنانے ،غريبوں اور بے گھر بار فقيروں مثال  اب رہی دوسری جگہوں سے ٓانے والے وفود کے

اہل صفہ کے مکانوں اور جگہوں کی تعيين بيماروں کے عالج کی خاطر جگہ کی تعيين لوگوں کے مطالبات قلم بند کرنے 
الوں کو معين کھجور کے درختوں کے محصول کا تخمينہ لگانے قرارداد وغيره لکھنے کے لئے منشيوں اور لکھنے و

کرنے نيز امير المومنين عليہ السالم کے ذريعہ اجتماعی رفاه و تعاون کی بنياد رکھنے کی بات جيسا کہ مالک اشتر کے عہد 
نامہ اور دوسرے منابع و مآخذ ميں مذکورہے ،ان تمام امور اور عمومی ادارونکی تعيين و تعمير سے متعلق امور کے سلسلہ

  ۔)٢٣ان قلم نے خوب لکھا ہے(ميں مٔولفين اور صاحب
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جس )٢۴مزيد يہ کہ امير المومنين عليہ السالم نے اس مکان کو منہدم کرا ديا جہاں اہل فسق و فجور جمع ہوا کرتے تھے (
  طرح ان سے پہلے حضرت رسول خدا(صص) نے مسجد ضرار کو ويران کر ديا تھا ۔

،جو چيز ہماری بحث سے مربوط تھی وه رواتيں تھيں جن ميں  ہم يہاں ان تمام باتوں کا جائزه لينے کے درپے نہيں ہيں
  پيغمبر اسالم (ص)کے ذريعہ بازار کی جائے وقوع کے انتخاب کی بات کہی گئی تھی۔

  بازار بنانا اور اسے کرايہ پر دينا
نہيں ليتے  امير المومنين حضرت علی عليہ السالم سے روايت ہے کہ ٓاپ بازار کے کمروں سے استفاده کے عوض کرايہ

  )٢۵تھے (
  )٢۶“ (و فی نص ٓاخر :انہ (عليہ السالم ) کره ان ئاخذ من سوق المسلمين اجراً 

ايک دوسری روايت ميں ٓايا ہے کہ حضرت عليہ السالم مسلمانوں کے بازار سے کرايہ لينے ميں کراہت محسوس کرتے 
  تھے :

  )٢٧اّن رسول هللا (ص )تصدق علی المسلمين ب٘اسواقھم (و روی ابن شبہ و ابن زيالة :عن محمد بن عبدهللا ابن حسن :
ابن شبہ اور ابن زبالہ نے محّمد بن عبدهللا بن حسن سے روايت کی ہے کہ :رسول خدا(ص)نے مسلمانوں پر ان کے ”

  يعنی مسلمانونکے بازار سے استفاده کے عوض ان سے کچھ ليا نہيں )“(بازارتصدق فرماديئے
  مطالب کی طرف اشاره کرتی ہيں :۔يہ روايتيں حسب ذيل تين 

۔ کم ازکم بازار کی ايک نوعيت يہ سمجھ ميں ٓاتی ہے کہ اس سے مراد وه حجرے اور کمرے ہيں جو تجارت کے لئے )١
امير الم٘ومنين عليہ السالم بازار کے ” بنائے جاتے رہے ہيں يہ بات پہلی روايت سے معلوم ہوتی ہے جس ميں ٓاياہے کہ

  “ہيں ليتے تھے۔حجروں کاکرايہ ن
بعد کی گفتگو ميں ہم يہ بات بھی الئيں گے کہ جب بعض لوگوں نے بازار ميں دکانيں بنا ڈاليں تو امير المومنين عليہ السالم 

  نے انھيں ويران کر دی
بازار کی ايک دوسری شکل بال کسی تعمير کے کھلی ہوئی فضا اور ميدان کی تھی کہ لوگ اپنا مال وہاں رکھ کر فروخت 

کرتے تھے ،جب دن تمام ہوجاتا تو اپنی جگہ ترک کر ديتے تھے اور دوسرے روز جو شخص بھی دوسروں سے پہلے ٓاکر 
کسی جگہ بيٹھ جا تا تھا تو اس کا حق مقدم ہو جاتا تھا اور رات ہونے تک کسی کے لئے جائز نہيں تھا کہ اس پر اعتراض 

  کرے 
لوم ہو ئی کہ بازار کی ايک نوعيت حجروں اور کمروں کی تھی اور امير ۔ جب کہ مذکوره روايت کی نص سے يہ بات مع)٢

المومنين عليہ السالم ان کا کرايہ نہيں ليتے تھے تو اس سے يہ نتيجہ بھی برٓامد ہوتا ہے کہ بازار کی عمارت کسی کی 
ديتی تھی يا انھيں بال شخصی ملکيت نہيں رہی ہے بلکہ حکومت خود اس کی مالک تھياور انھيں تاجروں کے اختيار ميں 

عوض مالک بنا ديتی يا وا واگزارکر ديتی تھی جيسا کہ محمد بن عبد هللا بن حسن سے منقول پيغمبر اسالم (ص)کی روايت 
سے ظاہر ہے کہ ٓانحضرت (ص)نے مسلمانوں کا بازار ان ہی کو تصدق فرما ديا يا پھر بازار حکومت کی ملکيت رہتا تھا 

ستفاده کا حق ديا جاتاتھااس حديث سے ظاہر ہے جس ميں امير المومنين عليہ السالم کے بازار کے اور لوگوں کو اس سے ا
حجروں او کمروں سے استفاده کے عوض کرايہ لينے ميں کراہت کا ذکر ہے ، حتٰی يہ احتمال بھی ہے کہ پيغمبر اسالم (ص 

ہو کہ مسلمانوں کا بازار سے استفاده کرنا مباح  )کی طرف سے بازار مسلمانوں پر تصدق کرنے والی پچھلی روايت کا يہ
  ہے اور وه اس کے استعمال ميں ٓازادہيں بطور مطلق ان کی ملکيت نہيں ہے

مختصر يہ کہ گزشتہ باتوں ميں اس بات کی طرف اشاره تھا کہ پيغمبر اسالم (ص) اور امير المومنين عليہ السالم کے زمانہ 
  م کرتی تھی اور انھيں تاجروں کے اختيار ميں ديتی تھی ميں حکومت ہی بازار بنانے کا اقدا

يوں ہی ٓاگے ذکر ہونے والی باتوں سے بھی معلوم ہوگاکہ بعض افراد خود اپنی ملکيت اور زمين ميں تجارت خانہ بناتے 
تجارت خانہ تھے ليکن کبھی وه مسلمانوں کے بازار يا دوسری جگہوں پر بھی جہاں وه تعمير کا حق نہيں رکھتے تھے اپنے 

  بناتے تھے اور حاکم انھيں اس سے روکتا نيز ان کی تعمير کو منہدم کرا ديتا تھا 
۔ حضرت امير المومنين عليہ السالم بازار کے حجرونسے استفاده کے عوض کرايہ لينے ميں کراہت محسوس کرتے تھے )٣

کے لئے آپ ان جگہوں کو مفت اور بال عوض  بلکہ تجارت کے معاملہ ميں ان کے بے انتہا اہتمام اور اور تشويق دالنے
تاجروں کے وحوالے کر ديتے تھے اگر وه اس بابت کرايہ لينا چاہتے تو ان کے لئے جائز تھا ليکن حضرت کے نزديک 

  امت کی مصلحت اور معاشره کا رفاه زياده اہميت رکھتا تھا 
  )٢٨“ (هللا کما انھم يقولون : ان اول من اخذ علٰی السوق اجرا زياد لعنہ ”
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جيسا کہ لوگ کہتے ہيں:وه پہال شخص جس نے بازار کا کرايہ وصول کيا زياد لعنت هللا عليہ تھااور يہ اس کی دنيا طلبی 
  دولت پرستی اور اجاره داری کا نتيجہ ہے

  ايک شبہ کا جواب
ول روايت کے ضمن ميں ٓايا ،اور يہ بات فطری ہے کہ وه پہال بازار جس کا ذکر حضرت امير المومنين عليہ السالم سے منق

جس ميں يہ بات بيان ہوئی تھی کہ حضرت اس کے حجروں اور کمروں سے استفاده کی بابت کرايہ لينے ميں کراہت 
  محسوس کرتے تھے حضرت کے دارالحکومت کوفہ کا بازار ہی ہوگ

پر داللت کرتی ہے کہ اس کے  اسی طرح بعد کے عنوان کے ذيل ميں ذکر ہونے والی بات طبری کے قول کے غلط ہونے
کيوں کہ امير المومنين کی کراہت  #١بقول کوفہ کے بازاروں کی نہ کوئی عمارت يا مکان اور نہ کوئی عالمت و نشان تھا 

کا کرايہ لينے سے متعلق تھی نيز بعد ميں بيان ہونے والی باتيں يہ ثابت کريں گی کہ بازار “حجروں کمروں ”بازار کے 
خالد ”نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ابتدا سے “يعقوبی”ے اور کمرے موجود تھے جيسا کہ  کوفہ ميں حجر

  )٢٩کے زمانہ تک ان کمروں يا حجروں پر ٹاٹ يا چٹائی کی چھت تھی (“القسریٰ 
 مگر يہ کہ اس سے يعقوبی کی مراد يہ ہو کہ دھوپ يا بارش سے بچنے کے لئے بازار کی کھلی ہوئی اور بغير مکان والی

ميدانی فضا کے اوپر حصير لگا ديا گيا ہو ،يا جيسا کہ بعض محققين نے احتمال ديا ہے اس کا مقصد يہ ہو کہ بازار حصيروں
  سے گھرا ہوا تھا تا کہ جو لوگ بازار کے اندر ہيں اس کی معين شده حدود سے باہر نہ جائيں۔

اد يہ ہو کہ ابتدا ميں کوفہ کا بازار بغير کسی عمارت اور شايد طبری کے قول کی توجيہ يوں کی جاسکتی ہو کہ اس کی مر
ومکان اور عالمت ونشان کے تھا اگر چہ اس کے بعد حضرت امير المومنين عليہ السالم کے زمانہ ميں يا اس سے کچھ قبل 

اس ميں کمرے اور حجرے بھی بنے تھے اور ہم پہلے اشاره کر چکے ہيں کہ بعض بازار کمروں اور حجروں کی شکل 
  کے تھے اور کچھ دوسرے کھلے ہوئے اور وسيع ميدان کی شکل کے کہ تاجر شب ہونے تک اس جگہ بيٹھے رہتے تھے

  اسالمی بازار کے دوسرے قوانين
حضرت امير المومنين عليہ السالم سے روايت ہے کہ ٓاپ نے فرمايا مسلمانوں کا بازار ان کی مسجدوں کی مانند ہے پس جو 

سے روايت ہے کہ :ميں “ اصبغ ابن نباتہ ”اور ) ٣٠ض ہو جائے شب تک اس جگہ کا حقدار ہے (شخص جس جگہ پہلے قاب
 علی ابن ابی طالب عليہ السالم کے ہمراه بازار گيا ،لوگوں نے کہا يہ اہل بازار ہيں اور اپنی جگہوں سے ٓاگے بڑھ گئے ہيں

  )٣١ق الٰی شٔی فھو لہ يومہ حتٰی يدعہ ۔ (فقال : ليس ذالک اليھم ، سوق المسلمين کمضلٰی المسلمين ، من سب
فرمايا :انھيں يہ حق حاصل نہيں ہے مسلمانوں کا بازار ان کی مسجدوں کے مانند ہے جو شخص جس جگہ پہلے پہنچ ” 

  جائے وه جگہ اس دن اس کی ہو گی يہاں تک کہ وه اسے ترک کردے
م بازار تشريف لے گئے انھوں نے وہاں دکانيں ديکھيں اصبغ ابن نباتہ سے ايک اور روايت ہے کہ حضرت علی عليہ السال

جو بازار ميں بنا لی گئی تھيں ٓاپ نے حکم ديا کہ انھيں منہدم کر کے زمين کے برابر کر ديا جائے اصبغ نے مزيد کہا کہ 
پ نے کے گھروں کی طرف سے گزرے اور فرمايا : يہ جگہ مسلمانوں کے بازار کا حصہ ہے پھر آ “ بنی البکاء”حضرت 

  ان کو دوسری جگہ جانے کاحکم ديا اور ان گھروں کو منہدم کر دی
نيز حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا :جو شخص بازار ميں جس جگہ کو پہلے اختيار کرلے وه اس جگہ کا زياده حقدار 

دوسرے دن دوسری  ہے اور اصبغ کہتے ہيں :صورت حال يہ تھی کہ آج ايک شخص ايک جگہ اپنا مال فروخت کرتا تھااور
  )٣٢جگہ (

و عن ابن ابی ذئب : اّن رسول هللا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم مرعلٰی خيمة عند موضع دار المنبعث فقال : ما ٰھذه الخيمة؟ فقالوا : 
مسلمہ  خيمة لرجل من بنی حارثة ، کان يبيع فيھا التمر ، فقال :حرقوھا فحرقت قال ابن ابی ذئب: و بلغنی ان الرجل محمد بن

)٣٣(  
کی جگہ پر تھا ٓاپ “ار المنبعث ”ابن ابی ضعف سے روايت ہے کہ :رسول خدا (ص) ايک خيمہ کی طرف سے گزرے جو ”

نے پوچھا يہ کيسا خميہ ہے؟لوگوں نے کہا کے بنی حارثہ کے ايک شخص کا خميہ ہے جس ميں وه خرمہ فروخت کرتاتھا 
 گياابن ابی ذئب نے کہا مجھے بعد ميں معلوم ہوا کہ اس خيمہ کا مالک پس اسے جالڈاال“ اسے جال ڈالو”حضرت نے فرمايا

  “تھا “محمد بن مسلمہ”
  مذکوره روايات سے حسب ذيل باتيں معلوم ہوتی ہيں:۔

۔جب تک کسی نے جگہ لينے ميں پہل نہ کی ہو ہر شخص اپنا مال فروخت کرنے کے لئے جہاں چاہے جگہ کا انتخاب ١
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  کرسکتا ہے 
ه جگہ سے استفاده کرنا وه حق ہے جو انتخاب کے ذريعہ حاصل ہوا ہے اور يہ حق ايک معين مدت يعنی رات ۔انتخاب شد٢

  ہونے تک باقی ہے 
۔معين شده جگہوں سے زياده بڑھنے اور پھيلنے کی ممانعت :بازار کے لوگوں کو يہ حق نہيں ہے کہ جو جگہيں ان کے ٣

ئےں کيوں کہ مسلمانوں کا بازار ان کی مسجدوں کی مانند ہے اور معين شدهلئے معين کردی گئی ہےں ان سے ٓاگے قدم بھڑا
جگہوں سے تجاوز کرنا ان لوگوں کو نقصان پہچانے کے مترادف ہے جو اپنا مال فروخت کرنے ٓائے ہيں اور شب ہوتے ہی 

وں سے تجاوز کريں تو اس کااپنی جگہ چھوڑديتے ہيں اب وه تاجر جو بازار ميں کمرا يا حجره کے مالک ہيں اگر اپنی جگہ
مطلب يہ ہے کہ انہوں نے اس کھلی ہوئی جگہ کا کچھ حصہ گھرليا ہے جس سے وه تاجر استفاده کرتے ہيں جن کے يا 

  حجره يا کمرے نہيں ہے 
ہ۔ناجائز تعميرکا انہدام :گزشتہ روايات سے يہ بھی واضح ہوا کہ حاکم عمومی جگہوں پر بنی ہوئی دکانوں اس جہت سے ک۴

وه لوگوں کے حقوق پر تجاوز و قبضہ کے مترادف ہے منہدم کراسکتا ہے جيسا کہ حضرت امير المومنين عليہ السالم نے 
کيا کہ عوام کے حق پر تجاوز کرکے بنائی گئی دکانوں کو خراب کردينے کا حکم ديا اور رسول خدا (صص) نے اس خيمہ 

لئے اسی جگہ پر نصب تھا جہاں کسی کو خيمہ لگانے کا حق نہيں تھا کو جال ڈالنے کا حکم ديا جو خرما فروخت کرنے کے
۔ حاکم کو حق کہ ہے بازار کی حدود ميں بنائے جانے والے مکانوں کو چاہے وه رہايشی ہی کيو ننہ ہوں منہدم کردے جيسا۵

  کے گھرونکو منہدم کرديا “ بنی البکاء”کہ امير المومنين عليہ السالم نے 
  
  وخت کرنا:۔حق اوليت فر۶
وعن محمد بن مسلم، قال: سٔالت ابا عبد هللا (عليہ السالم) عن الرجل يرشو الرجل الّرشوة علی ان يتحول من منزلہ فيسکنہ؟ ”

  “قال: ال بٔاس بہ
اگر ايک شخص دوسرے کو اس ”محمد ابن مسلم سے روايت ہے کہ: ميں نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے دريافت کيا 

ديتاہے کہ وه اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوجائے اور اس کی جگہ پر وه ساکن ہوجائے ؟فرمايا: اس  بات پر رشوت
  “ميں کوئی حرج نہيں ہے

صاحب وسائل نے يہ فرماياہے کہ اس جگہ سے مراد مسلمانوں کے درميان مشترک زمين ہے جيسے وه زمين جو قہر وغلبہ
اور ہم اس روايت کی روشنی ميں بازار کو اماکن مشترکہ ميں شمار ) ٣۴و (کے ذريعہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئی ہ

کرسکتے ہيں کہ اس ميں روايت کی بنياد پر اگر کوئی شخص بازار ميں کسی جگہ پر پہلے قابض ہوجائے تو دوسرا شخص 
ا پيسہ دے پہلے، شخص کو اس جگہ سے جانے پر راضی کرنے اور خود وه جگہ حاصل کرنے کے لئے اسے کچھ مال ي

سکتاہے تا کہ رات تک کے لئے اس جگہ ساکن ہوسکے دوسرے روز صبح پھر وه جگہ تمام مسلمانوں سے متعلق ہے اور 
جو شخص بھی دوسروں سے پہلے اس پر قابض ہوجائے اس کا حقدار ہو گا کيونکہ ہر حال ميں طرفين کی صلح ومصالحت 

ے تک حق تقدم کا سبب بنتی ہےبازار ميں حکومت کے بنائے ہوئےجگہ کی عموميت کو ختم نہيں کرتی اور صرف شب ہون
  حجروں ميں اور کمروں کی بھی يہی کيفيت ہے۔

  بعض علماء کے نزديک يہ حديث حسب ذيل امور پر بھی داللت کرتی ہے:۔
  ميں حق اوليت يا حق تقدم فروخت کرنے کا جواز ۔) ٣۵۔خراج والی اراضی (١
  لی گئی جگہ کاحق اوليت فروخت کرنے کے فتوٰی و قول کی تائيد کرتی ہے  ۔يہ روايت مسجد ميں پہلے سے٢
۔يوں ہی يہ روايت اس گھر کے حق سکونت کو فروخت کرنے کے جواز پر وہی داللت کرتی ہے جو کسی کی ملکيت تو ٣

  نہيں ہے ليکن بيچنے واال اس ميں سکونت کا حق رکھتا ہے
ے يہ جواز عقل اجاره کے تابع ہے ۔اگر اجاره اس طور پر مطلق ہوگا کہ اس اس وضاحت کے ساتھ کہ ممکن ہے يہ کہا جائ

سے مستاجر (کرايہ دار)کے ذريعہ منفعت کی و اگزاری کا جواز سمجھ ميں ٓائے يا يہ کہ کرايہ دار نے منفعت واگزار کرنے
لی چيز کا نفع کرايہ دار سے کی شرط کر لی ہو ،اس طرح کی واگزاری جائز ہے ورنہ ظاہر ہے کہ کرايہ پر دی جانے وا

مخصوص ہے اور وه اسے دوسرے کو واگزار نہيں کر سکتا اور نہ بيچ سکتا ہے ۔ہم يہاں اس موضوع کی تحقيق کے در 
  پے نہيں ہيں 

  بازار کے لئے قسام ( سپالئی ٓافيسر ) معين کرنا
لم يکن لعلی ”وقال ابن مرتضٰی ) ٣۶يرزقہ من بيت المال (روی:انہ کان لعلی عليہ السالم قسام يقال لہ عبد هللا ابن يحٰی و کان ”
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  )٣٧“ (عليہ السالم اال قسام واحد 
روايت ہے کہ علی عليہ السالم کے پاس ايک قسام (تقسيم و سپالئی کآافيسر) تھا جس کا نام عبد هللا ابن يحٰی تھا اور جسے 

:علی عليہ ا لسالم کے پاس ايک سے زياده قسام نہيں تھا حضرت بيت المال سے تنخواه ديتے تھے اور ابن مرتضٰی کے بقول
  ۔

-----------------   

بعض محققين نے بعض مٔورخين سے نقل کيا ہے کہ  ۴۵،ص/١٢،وسائل ج/١٧٠،ص /٣،من اليحضره الفقيہ ج/٩٢، ص/۵۔کافی ج/١
ھا ليکن ظاہر نص کے خالف ہے بلکہ پيغمبر اکرم (ص) کايہ عمل انصار کے گھروں ميں مہاجرين کے مسکن کی تعيين کے لئے ت

  جيساکہ واضح ہے ،صريحاً خالف ہے 
ميں نيز التراتيب “ الصاحبہ ”سے “ البادردی”از تاريخ البخاری وابن ابی عاصم وطبری وغيره اور  ٢١١،وص٣٢ص/ ١۔االصابة ،ج/٢

  ٧۶،ص/٢االداريہ ج/
  ٧۵١،ص/٢۔سنن ابن ماجہ ،ج/٣
  نہيں ہے ۔ يعنی يہ جگہ بازار کے لئے مناسب۴
  ٨۴، ص/٢۔وفاء الوفاء ج/١۶٣،ص٢۔الترتيب االدواريةج/٧۶،ص/۴۔مجمع الزوائد ج/۵
  ٧۴٧،ص،٢۔وفاء الوفاء،ج/۶
  ٧۴٨ص/٢۔ کتاب وفاء الوفا ء ،ج/٧
  ٧۴٨ص/٢۔کتاب وفاء الوفا ء ،ج/٨
، ۴۵ص/ ٣ال دوم ، شماره ،مجلہ نور العلم س۴٨٨ص/ ۵،کنزل العمال ،ج/٧٢ص/ ١٠،المصنف عبد الرزاق ، ج/١۵۔ معالم القربہ،ص/٩

  ٣۵۴ص/ ٧ٓاخری دو کتابوں سے نقل ،مصنف ابن ابی شيبہ، ج/
  ٢١٣ص ٢،تفسير نور الثقلين ج/۴۶٢۔ اعالم الورٰی با اعالم الھدٰی ص/١٠
  ٢٨١ص/١٢،وسائل ج/١٢٩ص/ ٧۔ تہذيب ، ج/١١
  ۔تخوم االرض : يعنی راه کی نشانياں اور حدود١٢
  ٢٩۴ص/ ١و مجمع الزوائد ج/  ١٧٣ص/ ١ج/ ۔ کشف المسطار عن مسند البزار،١٣
  ۔ايک زراع يعنی پچاس سے ستر سينٹی ميٹر کے درميان ۔المنجد١۴
  ٢۵۵ص/ ٧۔ازالمنصف ابن ابی شيبہ ، ج/١۵
 ٣۴٧ص/ ١٧،وسائل ج/٣٣٩و ص/٣٣٣ص/ ۵٢، بحار االنوار ج/ ٢٨٣،الغيبة شيخ طوسی ، ص/۴١٢۔االرشاد شيخ مفيد ص/١۶

  ١٩٣ص/  ٢پيمبر ج/،اولين دانشگاه و ٓاخرين 
  ميں“الکامل ”ميں اور ابن عدی سے “شعب االيمان”۔بيہقی سے ٨٠،ص/۶۔الترتيب االداريہ،ج/١٧
اور از “ شفاء الغليل”واز “التحاف الرواة”،از ٢٩٩و٢٩٨،ص/١۔الترتيب االدارية،ج/١٠٨۔محاضرة االدائل،ص/١٨

  ۴٠۵،ص١،نيز مالحظہ ہو:الفائق،ج/۵٢۵،ص/١ج/“العينی”
  ٣٠٠،ص١االدارية،ج/ ۔الترتيب١٩
  ١١٨و١١٧،ص/۴١۔بحار االنوار،ج/١١١،ص/٢۔المناقب ابن شہر ٓاشوب ،ج/٢٠
  ١٩٧،ص/٣۔مالحظہ ہو :معجم البلدان ،ج/٢١
  ،نقل ازالخلط مقريزی٢۶٨،ص/١۔الترتيب االدارية،ج/٢٩٨،ص/١۔االوائل عسکری،ج/٣۴١،ص/٣۔ماثراالنافہ،ج/٢٢
  ۴۴٨وص/ ۴۴۶،ٓ/١شتر وغيره الترتيب االداريہ ج/۔مالحظہ ہو نہج البالغہ عہد نامہ مالک ا٢٣
  مالحظہ ہو١۵٢ص/ ٢،نشر االدرر ،ج/۴۵ص/ ٣۔مجلہ نور العلم ،سال دوم شماره ٢۴
، وسائل ٩ص/٧،التھذيب ج/۴٨۵،ص/ ٢، اصول کافی طبع اسالميہ ،ج/١۵۵،ص/۵۔فروع کافی طبع ٓاخوندی ،ج/٢۵
  ۵۴٢،ص/٣،ج/٣٠٠،ص/١٢ج/
  ٢٠٠،ص/ ١٢ل ج/،وسائ٢٨٣،ص/ ۶۔ التھذيب ج/٢۶
  ٧۴٨،ص/٢۔وفاء الوفاء ،سمھودی ،ج/٢٧
  ٧١،ص/١۴۔المصنف ابن ابی شيبہ ،ج/٢٨
  ،نقل از تاريخ طبری٧٩،االصناف فی العصر العباس ،ص/۴۵،ص/۴۔ تاريخ طبری ،ج/٢٨
  نقل از البدان٧٩،االصناف ص/٢١١۔البلدان ،يعقوبی ،ص/٢٩
؛ اصول کافی، طبع اسالميہ ١۵۵ص/۵فروع کافی، طبع اخوندی، ج/۔يہی مطلب امام صادق سے بھی روايت ہو امالحظہ ہو ٣٠
  ۵٢٢ص/٢ج/٢٠٠ص/١٢؛ وسائل ج/ ٩ص/٧؛ التہذيب ج/١٩٩ص/۴؛ من اليحضره الفقيہ، ج/۴٨۵ص/٢ج/
گزشتہ کتاب فتوح البلدان ٧٨،االصناف فی العصر العباسی ص/١٢٣و١٢٢،االموال ابی عبيد ص/۴٨٨ص/ ۵۔کنزل العمال ج/٣١
  نقل از کنزل العمال١٣ص/ ٢سے نقل ،حيات الصحابہ ج/ ۴۶ص/ ۴طبری ج/اور تاريخ ٣۶۶ص/
  ،باب االحياء الموات١۵١،ص/۶۔سنن بيہقی ،ج/٣٢
  ٢۴٩،ص/٢۔ وفاء الوفاء السمہودی ،ج/٣٣
  ٣٧۵،ص/۶۔التہذيب،ج/٢٠٧،ص/٢۔وسائل الشيعہ،ج/٣۴
اور دوسرے مٔاخذ جو وسائل کے حاشيہ  ٢٧۵و٢٧۴،ص/١٢۔ اس سلسلہ ميں کئی روايتيں وارد ہوئی ہيں مالحظہ ہو:وسائل ،ج/٣۵

  ميں ذکر ہيں
  نيز يہ بات کتاب شفاء ميں دو بار نقل ہوئی ہيں ١٠۵،ص/۵۔ جواہر االخبار واآلثار ،البحر الزخار کے حاشيہ پر طبع شده ،ج/٣۶
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  ١٠٨ص/ ۵ْ۔ البحر الزخار ، ج/٣٧
 

 بازار اسالمی حکومت کے سايہ ميں

 

  تجارت کے اصول و ضوابط

ايسی روايتيں موجود ہيں جن سے يہ مطلب نکلتا ہے کہ تجارتی کاموں کا انتخاب اور ان پر عمل درٓامد حاکم کے اراده و 
اختيار اور اس کی مصلحت انديشی کے تابع ہے ۔حاکم اس شخص کو جو مقرره ضوابط کے تحت نا اہل يا تجارتی کا موں 

  تجارت سے روک سکتا ہے۔کے لئے مطلوبہ اور صاف و خصوصيات سے محروم ہو 
فقد روی :ان رسول هللا صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم لم ئاذن لحکيم بن حزام فی تجارتہ حتی ضمن لہ اقالة النادم و انظار ”

  )١“ (المعسرواخذ الحق وافيا، غير وافٍ 
سے نادم کے  اس تک جب دی نہيں اجازت کی تجارت تک وقت اس کو حزام بن حکيم نےملسو هيلع هللا ىلصروايت ہے کہ رسول خدا ”

اقالہ (يعنی جب بھی ايک شخص کوئی مال خريدے اور بعد ميں پشيمان ہو تو وه مال اس سے واپس لے لے) تنگ دست کو 
  “مہلت دينے اور اپنے حق سے زياده نہ لينے کا عہد نہ لے ليا

  نيز ٓانحضرت صلی هللا عليہ و ٓا لہ وسلم سے روايت کہ فرمايا :
س خصال ،واال ، فال يشترين وال يبيعن الربا والحلف ، وکتمان العيب ،والحمد اذا باع والذم اذا من باع واشترٰی:فليحفظ خم”

  )٢“ (اشتریٰ 
جو شخص خريد تا اور بيچتا ہے اسے پانچ خصلتوں سے دور ی اختيار کرنا چاہئے ورنہ نہ وه ہر گز خريدے اور نہ بيچے:

  “تعريف کرنااورخريدتے وقت عيب نکالنا سود،اورقسم کھانا، مال کاعيب چھپانا، بيچتے وقت ”
  حضرت امير الم٘ونين عليہ السالم فرماتے ہيں :

  )٣“(اليقعدن فی السوق اال من يقعل الشراء والبيع”
  “عقل سے خريدوفروخت کرنے والے کے عالوه کوئی اور ہرگزبازار ميں نہ بيٹھے”

  پر ت٘اکيد کرتے ہوئے فراز منبر پرارشاد فرماتے ہيں :اورہم ديکھتے ہيں کہ حضرت عليہ السالم فقہ وتفقہ کی اہميت 
  )۴“ (يامعشرالتجار الفقہ ثم المتجر ،الفقہ ثم المتجر الفقہ ثم المتجر ،وهللا للربا فی ھذه االمةاخفٰی من دبيب النمل”

رت خدا کی قسم اے تجارت کرنے والو !پہلے فقہ اس کے بعد تجارت پہلے فقہ اس کے بعد تجارت پہلے فقہ اس کے بعد تجا
  اس امت ميں ربا و سود چيونٹی کی رفتار سے بھی زياده مخفی انداز ميں رينگ رہا ہے

  شرطيں ،ضابطے ، اور صالحيتيں
  مذکوره باال چند روايات سے کام کے شرائط سے متعلق امور پر روشنی پڑتی ہے جو حسب ذيل ہيں:

هللا عليہ و ٓالہ و سلم نے حکيم بن حزام کو تجارت کی اجازت نہ ۔ اجازت ، گزشتہ روايت جس ميں ہے کہ رسول خدا صلی ١
،اس روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کو حق حاصل ہے کہ ان لوگوں کو تجارت سے روک دے جو شارع ···دی جب تک 

  کے مقرر کرده شرائط و قوانين پر عمل نہيں کر سکتے 
کرتے ہوئے کہا کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے اس بعض بزرگوں نے اس روايت کے مذکوره مفہوم کی ترديد

شخص کو تجارت کی اجازت نہيں دی جب تک اس نے يہ عہد نہ کر لےا کہ اس سے مراد يہ نہيں ہے کہ ٓاپ اس پر پابندی 
امر ميں خدا  عائد کرنا چاہتے تھے بلکہ اس سے صرف حکم اٰلہی بيان فرما رہے تھے کيوں کہ جب تک کوئی شخص کسی

کا حکم نہيں جانتا اس کا بجا النا جائز نہيں ہےجيسے نماز کے متعلق معلومات حاصل کرنے سے پہلے اس کا پڑھنا جائز 
نہيں ہے ،يا مراد يہ ہے کہ حکيم بن حزام نے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے تجارت ميں مشغول ہونے کے 

ضرت نے اس سے وه بات ارشاد فرمائی جو شارع کے نظر ميں بہتر تھی اور اس کی تجارت سلسلہ ميں مشوره کيا اور ٓانح
پر چند امور کی شرط لگا دی منجملہ (اقالہ بيچا ہوا مال واپس لينا )کہ يہ ايک مستحب امر ہے ورنہ اگر اقالہ تجارت کے 

  ايسا نہيں ہے  لئے جواز کی شرط تھا تو اسے موجبات خيار ميں شمار ہونا چاہئے تھا جب کہ
ليکن ہم کہتے ہيں کہ روايت صراحت کے ساتھ يہ کہتی ہے کہ ٓانحضرت نے اسے اجازت نہيں دی اور اسے تجارت سے 
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لٰہذا پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم اسے اجازت نہ ديتے تو اسے ··· روک ديا جب تک کہ اس کا عہد نہ کر لےا کہ 
ايد اسے تجارت سے روکے جانے کا سبب يہ رہا ہو کہ وه احتکار (ذخيره اندوزی) کرتا تجارت کرنے کا حق نہ تھا اور ش

  تھا جو شرعی طور پر ممنوع اور عمل بد ہے
اسی طرح اگر يہ سمجھ ليا جائے کہ حکيم نے ٓانحضرت سے مشوره کيا اور حضرت نے اس سے خدا کا حکم بيان کيا اسے 

عہد کی)کی تعبير کے معنٰی نہيں مانتے کيوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ارشاد و نصيحت فرمائی ہے تو يہاں تک کہ حکيم نے
اگر پيغمبر اکرم ”نصيحت اور حکم خدا بيان کرنے کے سلسلہ ميں عہد اور ضمانت نہيں لی جاتی اور جو کہا گيا ہے کہ 

سے امر کی مخالفت کے اي ايک کہ يہ الزمہ کا اس تو ہو روکنا سے تجارت کو حکيم مطلب کا دينے نہ اجازت کےملسو هيلع هللا ىلص
اس کے جواب ميں ہم يہ کہےں گے کہ حاکم ۔مبلغ و پيغمبرہونے “باعث جو بذات خود مستحب ہے حق خيار ثابت ہو جائے

کے عنوان سے نہيں بلکہ ۔ حاکم و ولی ہونے کے عنوان سے کسی مستحب يا مباح امر کو شرط قرار دے سکتا ہے اور يہی 
اور حاکم اپنے اس حکومتی دستور کی مخالفت پر سرتابی کرنے والے کو سزا دے سکتا شرط الزم و ضروری ہو جاتی ہے 

ہے چاہے وه حکومتی دستور ( مخالفت کی صورت ميں ) حق خيار ثابت ہونے کا موجب نہ ہو ان سب کے عالوه جس چيز 
يکن پيغمبر نے جو چيز حکيم بن کو حکم اٰلہی کا بيان و ارشاد ونصيحت کہا گيا ہے وه بذات خود اپنی جگہ پر صحيح ہے ل

حزام پر شرط فرمائی ہے وه کوئی انجانی يا نئی چيز نہيں تھی بلکہ ايک دم واضح اور بديہی چيز تھی يہی واضح و بديہی 
  ہونا شرط اورضمانت سے ميل کھاتا ہے نصيحت يا بيان سے ہم ٓاہنگ نہيں ہے 

ارت کی اجازت دينے کے لئے بعض غير واجب امور انجام دينے ۔يوں ہی گزشتہ روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم تج٢
کی شرط بھی لگا سکتا ہے اور حاکم کے شرط قرار دينے ہی سے ان امور کی انجام دہی ضروری ہو جاتی ہے جيسے 

 کہ چوں ليکن نہينہے سے ميں واجبات خود يہ اور لگائی شرط کی اس پر حزام بن حکيم نے ملسو هيلع هللا ىلصکہ پيغمبر اکرم “ اقالہ ”
ٓانحضرت نے اس کی پابندی کو شرط قرار دے ديا اسی شرط کے ذريعہ حکيم بن حزام کے لئے اس پر عمل کرنا ضروری 

  ہو گيا 
۔ جو شخص مسلمانوں کے بازار ميں تجارتی کارو بار کرتا ہے اس مينکچھ مشخص صفات و خصوصيات کا ہونا ضروری٣

ئے يعنی اس ميں خريد و فروخت کی عقل موجود ہو اور شايد خريد اور ہے مثال اس ميں ادراک تميز اور ہوشياری ہونی چاہ
فروخت کی عقل سے مراد تفقہ ہو يعنی وه خريد و فروخت کے احکام کا علم رکھتا ہو ہر چند کہ يہ معنٰی حضرت امير 

بير سے الگ ہے جو اس کی تع“ ال يقعد ن فی السوق اال من يقعل الشراء والبيع ” المومنين علی عليہ السالم کے اس جملہ 
  خصوصيت سے محروم افراد کو بازار ميں بيٹھنے سے روکتا ہے 

۔ان شرائط پرعمل کے سلسلہ ميں مزيد اطمينان حاصل کرنے کی غرض سے تجارت کی طرف رجحان رکھنے والوں پر ۴
ت کے لئے ضروری يہ بات الزم قرار دی جا سکتی ہے کہ وه تجارتی کاروبار شروع کرنے سے پہلے تو خود کو تجار

  صالحيتوں اور خصوصيتوں سے ٓاراستہ کريں 
کی شرط تجارت کی اجازت کے لئے صحيح ہے يوں ہی خريد و فروخت کے احکام کا علم حاصل “ اقالہ ”۔ جس طرح ۵

اور کرنے کی شرط يا دوسری شرطيں مثال سود نہ کھانا ،قسم نہ کھانا مال کا عيب نہ چھپانا ،بيچتے وقت تعريف نہ کرنا 
خريد تے وقت عيب نہ نکالنا جيسے شرائط بھی صحيح ہيں کہ اگر مورد نظر شخص ان شرطوں پر عمل نہينکرتا ہے تو 

  ہرگز خريد و فروخت نہ کرے يعنی وه خريد و فروخت کرنے کا حق نہ رکھتا ہو 
داللت کرتے ہيں کہ حاکم ، يہ چند نکات و مطالب تھے جو مذکوره باال روايات سے سمجھے جا سکتے ہيں اور اس بات پر 

مذکوره باال يا ان سے بيشتر امور ميں مداخلت کا حق رکھتا ہے بعض محققين کہتے ہيں کہ مذکوره باتوں کے عالوه ان 
  روايات سے جو مزيد باتوں کا بھی استفاده ہوتا ہے :

  ايک يہ کہ ولی امر بازار کو ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے 
  يہ کہ ولی امر وحاکم جس جگہ کو بازار قرار دے دے اس جگہ پر بازار سے متعلق احکام الگو ہوں گے اور دوسرے 

  کافر ذمی کو صرافہ کے کار و بار سے روکنا
ايک اور امر جو گزشتہ امور يعنی حاکم کا ان شرائط کی تعيين کرنا جو اسالم اور مسلمانوں کے حق ميں ہو ۔کے عالوه يہ 

ی حاکم اس ميں مصلحت ديکھتا ہے کہ بعض افراد کو بعض تجارتی اعمال و امور سے روک دے يہ وه موقع ہے کہ اکثر ول
ہے جب حاکم يہ جان لے کہ يہ افراد يا گروه اگر زياده تر بد انديش ،خود غرض اور امت کے لئے بال و مصيبت نہ ہوں تو 

فکر ميں ہيں کہ اسالمی امت کے اقتصاد کی شہ رگ کو  کم از کم امت کی مصلحتوں کے امانتدار نہيں ہيں اور صرف اسی
اپنے قبضہ ميں رکھيں اور دولتوں کو چوس کر نيز اقتصادی منابع پر تسلط رکھتے ہوئے امت کی نبض حيات کو اپنے ہاتھ 
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  ميں رکھيں اور اس پر حکومت کريں 
ے اہواز ميں اپنے قاضی کو خط لکھا جس ن -اور شايد اسالمی امت کے ان ہی مصالح کے پيش نظر حضرت امير المومنين 

  ميں تھا کہ :
  )۵“ (يا مره بطرد اھل الذمة من الصرف ”
  “ٓاپ اسے حکم ديتے ہيں کہ اہل ذمہ (کفار ذمی ) کو صرفہ کے کار بار سے دور رکھے”

  مسجد سے قصہ گويوں اور تصوف کے مبلغوں کو نکالنا
  ارے ميں حضرت امام صادق سے روايت ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:شايد ان ہی اقدامات ميں سے يہ بھی ہو جس کے ب

  )۶“ (واّن امير المومنين عليہ السالم رای قاصا فی المسجد فضربہ و طرده”
امير المومنين عليہ السالم ايک قصہ گو شخص کو مسجد ميں (داستان بيان کرتے ہوئے )ديکھا تو اسے مار کر مسجد سے 

  “باہر نکال ديا
ين عليہ السالم کا ايک قصہ گو سے متعلق يہ اقدام اس بات کی تاکيد تھی کہ ٓاپ اس قسم کے افراد کو جو پس امير المومن

لوگوں کو اوہام ،افسانوں اور خرافات کی دنيا ميں لے جاتے ہيں اور قصہ گوئی کے ذريعہ اپنی روزی حاصل کرتے ہيں 
  ،اپنا کام کرنے کی اجازت نہيں ديتے 

اپنے اس عمل سے ايسے افراد کے جھوٹ اور دغا بازی کو کچلتے ہيں جو اسرائيليات (يہوديوں کی  لٰہذا اول يہ کہ حضرت
  ساختہ و پرداختہ جھوٹی داستانوں ) کی ترويج و اشاعت کرتے ہيں 

  دوسرے: اس بات کو غلط قرار ديتے ہيں کہ ايسے کام مسجد ميں انجام پائيں
قرار ديتے ہيں اس راه سے روزی حاصل کرنا صدر اسالم ميں عام اور  اور تيسرے : اس ذريعہ سے روزی کمانے کو غلط

نے ايسے ہی قصہ گو کو ديکھا کہ اس نے قران پڑھا ، اس کے بعد لوگوں سے (اس کے “ عمران ابن حصين ”رائج تھا 
کہا : ميں نے حضرت عوض پيسہ کا) سوال کيا عمران نے کلمہ استرجاع ( انا  و انا ليہ راجعون) زبان پر جاری کيا اور 

رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے سنا ہے ،ٓاپ نے فرمايا : (جو قرٓان پڑھتا ہے اسے اس کا عوض خدا سے حاصل 
کرنا چاہئے ٓاگاه رہو کہ جلد ہی ايسے لوگ بھی ٓايں گے جو قرٓان پڑھيں گے اور اس کے ذريعہ لوگوں سے پيسہ حاصل 

کا کيا مطلب ہے ؟ تو اس نے کہا اس سے مراد وه قصہ گو ) ٨“ (غوغاء”سے پوچھا گيا کہ “ابن مبارک ) ”٧کريں گے ) (
  )٩افراد ہيں جو اپنی زبان کے ذريعہ لوگوں کا مال کھاتے ہيں (

ظاہر ہے کہ حضرت امير المومنين عليہ السالم کا يہ عمل واليتی ياحکومتی اقدام تھ ٓاپ چوں کہ حاکم و ولی امر تھے لٰہذا ٓاپ
و يہ حق تھا کہ ہر اس بات پر روک لگائيں جو نظام حکومت کے لئے نقصان ده ہو اور لوگوں کے امور ميں خلل و فساد ک

  پيدا کرے 
مخفی نہ رہے کہ سچی اور حق داستانيں بيان کرنے ميں کوئی نقصان يا عيب نہيں ہے کيوں کہ يہ قرٓان کی روش ہے ارشاد 

  )١٠ہم تمھارے لئے بہترين داستان بيان کرتے ہيں )(ہوتا ہے (نحن نقص عليک احسن القصص 
سعد اسکاف نے امام محمد باقر عليہ السالم سے عرض کيا : کيا ميں بيٹھ کر قصہ بيان کروں اور اس ميں حق اور ٓاپ کے 

جيسا ايک مجھے يہ بات پسند ہے کہ روے زمين پر ہر تيس ہاتھ کے اوپر تمھارے ” فضائل کا ذکر کروں ؟ امام نے فرمايا: 
  )١١“ (قصہ گو ہوتا 

اور ہم ديکھتے ہيں کہ امير المومنين علی عليہ السالم نے جس طرح قصہ و افسانہ گوئی کی مضر اور نقصان ده راه سے 
روزی حاصل کرنے کے خالف سخت قدم اٹھايا ہے يوں ہی زہد و تقوٰی اور دنيا سے دوری کی نمائش کے ذريعہ روزی 

ت کی ہے ، جيسا کہ روايت ميں ہے حضرت عليہ السالم نے حسن بصری کو مسجد سے باہر کمانے کی بھی سخت مخالف
  )١٢نکال ديا اور انھيں تصوف کی باتيں بيان کرنے سے منع کر ديا (

  ···پہلے امتحان 
اس ” نے لوگوں کو وعظ و نصيحت کرنے والے شخص سے امتحان لئے جانے کاذکر کرتے ہوئے کہا ہے : “ ابن اخو”

ان فنوں سے متعلق سواالت پوچھے جائيں گے اور اس کا امتحان ليا جائے گا اگر اس نے جواب ديا (تو اسے اجازت سے 
دے دی جائے گی ) ورنہ روک ديا جائے گا ، جيسا کہ حضرت علی عليہ السالم نے حسن بصری کا امتحان ليا جو لوگوں 

دين کا ستون کيا ہے ؟ جواب ديا تقوٰی و پرہيز ” کيا : کے درميان وعظ و نصيحت کرتے تھے حضرت نے ان سے دريافت 
تو ٓاپ نے ان سے فرمايا : اب تم لوگوں کو وعظ و نصيحت کر “ جواب ديا طمع و اللچ ” پوچھا ٓافت دين کيا ہے ؟ “ گاری
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  )١٣“ (سکتے ہو 
دار اور ان پر اثر انداز ہوتا ہےاس کا مطلب يہ ہے کہ ايسے شخص کا اختبار و امتحان جو لوگوں کے اجتماعی امور کا ذمہ 

قانونی حيثيت رکھتا ہے لٰہذا ايسے امتحان ميں کامياب ہوئے بغير کسی کو اجازت نہيں ہوتی کہ وه اپنے کام انجام دے يا اس 
  کے ذريعہ روزی حاصل کرے 

  علی عليہ السالم اور منجمين
کے درميان گفتگو کو نقل کيا ہے اس روايت ميں ہے “ یمسافر بن عفيف ازد” نے حضرت علی عليہ السالم اور “بالذری ” 

کہ جب اس نجومی نے اميرالمومنين عليہ السالم کو ايک خاص ساعت ميں اہل نہر وان کی طرف جانے سے منع کيا تو 
اگر مجھے يہ معلوم ہو ا کہ تم ستاروں کا معائنہ کرتے ہو تو جب تک ميں بر سر حکومت ہوں ” حضرت نے فرمايا : 

  ۔ کاہن نہ اور تھے نجومی ملسو هيلع هللا ىلصنہميشہ کے لئے قيد ميں ڈال دوں گخدا کی قسم نہ محمد تمھي
 دوں کر قيد لئے کے ہميشہ تمھيں ہوں زنده بھی ميں اور ہو تم تک جب: فرمايا نے ت حضر کہ ہے ميں روايت دوسری ايک
  )١۴( گا دوں کر محروم سے المال بيت تمھيں ہوں حکومت سر بر تک جب اور گا

منجمين حکام کے نديم اور مقرب افراد ميں شمار ہوتے رہے ہيں اور ان حکام کے لئے جو خدمتينانجام ديتے تھے ان جب کہ
کے عوض ہديئے اور انعامات بھی پاتے تھے فقہ الرضا ميں اس طرف اشاره کيا گيا کہ منجمين اس راه سے مال و دولت 

ميں شمار کيا گيا ہے اور اسے حاصل کرنے اس پر عمل کرنے حاصل کرتے تھے وہاں علم نجوم کو علوم فنون کے صنف 
  )١۵اور اگر شرعی امور ميں اس سے استفاده کيا جائے تو اس کے عوض حق المحنت طلب کرنے کا حکم ديا گيا ہے (

ے ظاہر ہے کہ حضرت علی عليہ السالم نے اس نجومی کے ساتھ جو سلوک فرمايا اس حيثيت سے تھا کہ ٓاپ ولی و حاکم تھ
اور چاہتے تھے کہ اسے ايک پيشہ اور روزی کمانے کا ذريعہ بنائے جانے سے روکيں اور نجوميوں کی تصديق نيز ان کی
  گرم بازاری کے مقابلہ ميں خدا وند عالم کے علم اور اس کی قددرت سے متعلق لوگوں کے عقائد مخدوش ہونے سے بچائيں

  و فروخت پر پابندیتعيين شده مقامات کے عالوه دوسری جگہ خريد 
اس کا شمار بھی لين دين اور تجارت کے قواعد و ضوابط ميں ہوتا ہے جيسا کہ نقل ہے کہ رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ 

کھانا خريد ليتے تھے )١۶وسلم کے زمانہ ميں بعض مسلمان تجارتی قافلوں والوں سے (منزل پر پہنچنے سے پہلے ) طعام (
کو ان لوگوں کی طرف بھيجا کہ اپنی خريدی ہوئی چيزوں کو اسی جگہ فروخت نہ کريں بلکہ ، ٓانحضرت نے ايک شخص 

  )١٧اسے اس جگہ لے جائيں جہاں کھانا فروخت کيا جاتا ہے (
ہم رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے زمانے ميں کھانے کی چيزيں خريد تے تھے ٓانحضرت”ابن عمر سے نقل ہے کہ 

اس بھيج کر حکم ديتے تھے کہ اپنی خريدی ہوئی #چيز کو بيچنے سے پہلے خريد کی جگہ سے منتقل کر کسی کو ہمارے پ
  )١٨ديں (

شہر کے باہر ہی مال النے والوں سے چيزيں خريد لينے والوں کے پاس مامور بھيجنے کا مقصد انھيں اس بات پر مجبور 
يہ اقدام ان افراد سے مقابلہ کے لئے تھا جو تلقی رکبان ( يعنی  کرنا تھا کہ اپنا خريدا ہوا مال شہر کے بازار ميں الئيں

تجارتی قافلوں سے شہر کے باہر ہی مال خريد نے جانا )نيز شہر ميں مال النے والوں سے شہر کے باہر لين دين کرنے اور 
نائی حکم کی خالف ديہاتيوں کا مال ايک شہر کو فروخت کرنے کے سلسلہ ميں داللی کرنے سے متعلق رسول خدا کہ امت

  )١٩ورزی پر اصرار کرتے تھے (
کا کہنا کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم نے تلقی رکبان اور بازار مينبيچنے سے پہلے ہی مال کی خريد“ ابن اخوه ”

  )٢٠و فروخت سے منع فرمايا ہے (
قافلوں کی پيش قدمی کے لئے جايا جائے چار  تلقی رکبان کی حد بند ی کی گئی ہے کہ چار فرسخ کے فاصلے تک تجارتی

  )٢١نہيں کہا گيا ہے بلکہ اسے مال در ٓامد کرنا شمار کيا گيا ہے (“ تلقی ”فرسخ سے زياده جانے کو 
سے روکنے کی وجہ يہ بيان کی گئی ہے :کہ مال بيچنے والے جو شہر کی طرف ٓاتے ہيں اس روز کی قيمت “تلقی رکبان”

پس بہتر ہے کہ جو لوگ اطراف سے شہر ميں مال التے ہيں وہی اسے بازار ميں فروخت کريں ) ٢٢سے واقف نہيں ہوتے (
يہ حکم فقط ديہاتيوں اور باديا نشينوں سے مربوط رہا ہے ايک شہر سے دوسرے شہر مال لے جانے کی صورت ميں منزل 

اسے تجارت کہا جاتا ) ٢٣کر ہوا ہے (مقصود تک پہنچنے سے پہلے اسے خريدنے ميں کوئی حرج نہيں ہے اور جيسا کہ ذ
  ہے 

ہے اور ) ٢۴بہر حال بازار تک پہنچنے سے پہلے مال خريد نے کے لئے پيش قدمی کرنے کی ممانعت ثابت اور مسلم (
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جيسا کہ ہم عرض کر چکے ہيں اس سلسلہ ميں پيغمبر اسالم سے بہت سی روايتيں نقل ہوئی ہيں حتٰی امام صادق عليہ السالم 
  تجارتی قافلوں کی مال سے پرہيز کرنے کا حکم نقل ہو ا ہے منجملہ يہ ہے کہ :سے بھی 

  )٢۵“ (ال تلٰق وال تشترما تلقٰی ، وال تاکل منہ و معنٰی غيره”
مال کی طرف پيش قدمی نہ کرو اور جو کچھ (بازار ميں پہنچنے سے پہلے)خريدا گيا ہے اسے نہ کھاؤاور اسی سے ملتی ”

  “--بھیجلتی دوسری روايتيں 
نے اگرچہ يہ دعوٰی کی ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے زمانہ ميں مدينہ ميں کوئی “ ابن قيم الجوزيہ ”

شخص غلہ درٓامد کرنے والوں سے متلقی نہيں کرتا تھا بلکہ لوگ غلہ ٓانے کے بعد ان ہی وارد کرنے والوں سے خريد تے 
لوگوں نے متلقی کے سلسلہ ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے حکم کی ليکن حقيقت يہ ہے کہ ) ٢۶تھے (

مخالفت کی اور غلہ النے والوں سے شہر کے باہر خريد اری کی جاتی تھی اور جب وه اس کے بعد بازار ٓاتے تھے تو 
  انھيں اس روز کی موجوده قيمت معلوم ہوتی تھی جيسا کہ بعض روايات ميں ٓايا ہے:

  )٢٧“ (فمن تلقاه فاشتری منہ فاذا اتٰی سيده السوق فھو بالخيار ”
جس شخص سے شہر کے باہرمال خريدا جائے جب وه بازار ٓائے تو اسے حق خيار حاصل ہوگا ۔يہ عمل بھی ان کے لئے 

محفوظ کرنے کے م٘وثر ثابت نہ ہوا کيوں کہ بہت سے مال النے والے ديہاتی اپنے اس حق سے باخبر نہيں تھے کہ اپنا مال 
  لئے اس کا استعمال کرتے

اس حق خيار کی قانونی حيثيت اس قسم کے معامالت ميں بھاری نقصان اور دھوکے کے سبب وجود ميں ٓائی ہے اور عالمہ 
حلی کے بقول حق خيار مطلق طور سے ثابت ہے حتٰی چاہے بيچنے والے کے ساتھ دھوکا نہ بھی ہواہو اور شايد اس قول 

  )٢٨وره باال حديث کا مطلق ہونا ہے (کی سند مذک
يا مال بازار ميں ٓانے سے پہلے خريد کئے جانے کی “ تلقٰی رکبان ” نے يہ نکتہ ذکر کرنے کے بعد کہ“ ابن االخو”ليکن 

صورت ميں بيچنے والے کے لئے خيار کاحق ثابت ہے يہ کہا ہے يہ اس صورت ميں ہے جب تاجروں سے ملنے کے لئے 
باہر جايا جائے اور شہر کے بازار کی قيمت کے سلسلہ ميں ان سے جھوٹ بول کر مال خريد ليا جائے  پہلے ہی شہر سے

ايسی صورت ميں مذہب شافعی کی رو سے خود معاملہ صحيح ہے ہاں حديث کی نقل کے مطابق تلقی کرنے واال گنہگار اور
  )٢٩بيچنے والے کا خيار ثابت ہے (
ر ثابت نہ ہوا ، لٰہذا ضروری تھا کہ خالف ورزی کرنے والوں کو اس کام سے روکنے کے بہر حال خيار کا يہ قانون مٔو ث

لئے کوئی اور قدم اٹھايا جاتا تاکہ ايک طرف باديہ نشينوں اور ديہاتيوں کے منافع محفوظ ہوتے اور دوسری طرف غلہ بازار 
کی قيمت سے العلمی اور موجوده قيمت سے بے  ميں الکر رائج اور معقول قيمت پر بيچا جاتا ساتھ ہی ذخيره اندوزی روز

  خبر افراد کے ساتھ ظلم و زيادتی کا سوال پيدا نہ ہوت
اس کے عالوه مال بازار ميں اليا جائے گا تو اہل شہر کے لئے اس کی خريد اری ممکن ہوگی کيوں کہ اگر تلقی کی اجازت 

تکار کر لی جائيں گی جس سے اہل شہر کے لئے ان کی دے دی جائے تو چيزيں بازار ميں پہنچنے سے پہلے خريدی يا اح
  )٣٠خريداری ممکن نہ ہو سکے گی (

ان سب سے بڑھ کر بازار ميں چيزوں کی فراوانی عام طور سے لوگوں ميں اور خصوصا فقراء ميں گرانی کے زمانہ ميں 
  )٣١بھی سر چشمی کا نماياں اثر رکھتی ہے (

قول اسی صورت حال کے پيش نظر رہا ہو کہ ۔ جيسا کہ ہم عرض کر چکے کا مذکوره “ابن قيم جوزيہ ”اور شايد 
  ہيں۔حکومت نے لوگوں کو تلقی سے توکنے کے لئے خود اقدام کيا ہے

يہ باتيں تو تلقی رکبان کے سلسلہ ميں تھيں اب رہی يہ بات شہری افراد ديہاتيوں کامال ان کی طرف سے فروخت نہ کريں تو 
ہ لوگوں کو بيچنے اور خريد نے والے کے در ميان داّللی کرنے اور کوئی قابل ذکر عمل يا اس ممانعت کاسبب يہ ہے ک

خدمت انجام ديئے بغير پيسہ حاصل کرنے سے روکا جائے اس کے عالوه شہری دالل غير شہری صاحب مال کی العلمی 
  پيسہ کماتے ہيں ونادانی سے غلط فائده اٹھاتے ہوئے مال کے تبادلے ميں اپنی دخل اندازی کے ذريعہ

مزيد يہ کہ شہری دالل مال النے والے ديہاتيوں پر اپنا نظريہ تھوپ کر اسے اپنا مال ايسی قيمتوں پر فروخت کرنے کے 
لئے مجبور کرتے ہيں، جو ان پر ظلم وزيادتی شمار ہوتی ہے اور يہی حرکت احتکار يا يکے بعد ديگرے کئی داللوں کے 

  ب ہوتی ہےذريعہ قيمتوں کی زيادتی کاسب
  نے ابن عباس سے روايت کی ہے:“طاووس”
  “قال رسول هللا (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم) ال يبيع حاضرلباد ، قلت: لم ال يبيع حاضر لباد ؟ قال ألنہ ُکون لہ سمساراً ”

دريافت  رسول خدا نے فرمايا :کوئی شہری کسی ديہاتی کی طرف سے (اس کی نيابت ميں)اس کا مال نہ بيچے، ميں نے” 
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  )٣٢“ (کياکيوں؟ تو فرمايا: کيوں کہ شہری اس ديہاتی کے لئے دالل ہوجاتا ہے
  اور شايد بعض اسباب اس بات کی علت ہوں جس کی طرف يہ روايت اشاره کررہی ہے:

  )٣٣“ (مر النبی (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم) برجل معہ سلعة يريد بيعھا فقال: عليک باول السوق”
يک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس کچھ مال تھا اور وه اسے بيچنا چاہتا تھا ٓاپ نے اس املسو هيلع هللا ىلصپيغمبر اکرم ”

  “کی طرف جاؤ “ اول بازار”فرمايا : تم پر الزم ہے کہ 
سے مراد شايد وه جگہ ہو جو اس قسم کا مال بيچنے کے لئے بنائی گئی تھييا شايد ٓانحضرت “ اول بازار”احتمال يہ ہے کہ 
  مال بيچنے کے لئے مناسب جگہ کی رہنمائی فرما کر اس کی مدد اور اس پر احسان کرنا چاہتے ہوں اس شخص کو ايسا

  زير سايہ فروخت
جيسا کہ ہم ٓائنده ديکھيں گے،امام موسی کاظم عليہ السالم (جو يہ جانتے ہيں کہ وه ہشام بن حکم جيسے افراد کو جو کچھ بھی

وه امام ہونے کی حيثيت سے انھيں حکم دے رہے ہيں اور ان کے پاس فرمانبرداری حکم ديں گے تعميل کيا جائے گا کيونکہ 
و تعميل کے عالوه کوئی چاره نہيں ہے) جب ٓاپ ہشام بن حکم کے پاس سے اس حال ميں گزرتے ہيں کہ ہشام سايہ ميں 

  ايک قسم کا لباس بيچ رہے ہوتے ہيں تو آپ ہشام سے فرماتے ہيں:“سابری”
  )٣۴“ (ع فی الظالل غش و الغش اليحل يا ھشام ان بي”
  “اے ہشام سايہ ميں فروخت کرنا دھوکہ دہی ہے اور تجارت ميں دھو کہ دھڑی حالل نہيں ہے”

امام عليہ السالم کے اس قول کا مطلب يہ ہے کہ وه تمام حاالت وشرائط جو صحيح تجارتی معامالت ميں خلل پيدا کرتے ہيں 
  روں کے حق ميں دھو کہ دہی کا سبب بنتے ہيں ان پر بھر پور توجہ رکھنا چاہئے اور چاہے براه راست نہ سہی دوس

نيز صحيح تجارتی معاملہ اور امانتداری کے اصول کی رعايت کے سلسلہ ميں اسالم نے جو قوانين بنائے ہيں اور اس کے 
ميں اس کی طرف بھی توجہ کی  باريک باريک پہلؤوں پر زور ديا ہے ان کی طرف بھی اشاره کرناچاہئے حتی ان قوانين

گئی ہے کہ سايہ ميں يا سايہ کہ باہر ہونے کی صورت ميں تجارتی مال پر کيا اثر مرتب ہوتاہے،ميں نہيں سمجھتا کہ اسالمی
قانون جو حکيم ودانا اور رٔووف ومہربان خدا کی جانب سے ٓاياہے،کے عالوه دنيا کے کسی بھی قانون ميں حتی اتنی معمول 

  غش اور دھوکہ دہی سے پر ہيز کا اہتمام برتاگيا ہوسطح پر 

  شبہ سے بھی پرہيز
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت ہے:

مر النبی (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم) علی رجل و معہ ثو يبيعہ و کان الرجل طويال و الثوب قصيرا فقال لہ اجلس فانہ انفق ”
  )٣۵“ (لسلعتک 

ک لباس بيچنے والے لمبے شخص کے پاس سے گزرے اور وه لباس اسکے قد کی مناسبت سے ناٹا تھا ايملسو هيلع هللا ىلصپيغمبر اکرم 
  حضرت نے اس سے فرمايا :بيٹھ جأو اس طرح سے تمھارا جامہ بہتر طور سے بکے گ

عليہ السالم  لہذا ہم ديکھتے ہيں کہ اسالم جس طرح يہ نہيں چاہتا کہ خريدار کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو ۔کہ امام موسٰی کاظم
سايہ ميں فروخت کرنے سے منع کرتے ہينيوں ہی وه يہ بھی نہيں چاہتا کہ بيچنے واال بھی نقصان“ سابری”ہشام بن حکم کو 

کا شکار ہوحتٰی شبہ کے ذريعہ بھی جو ايک طويل القامت شخص کے کوتاه اور چھوٹے لباس بيچنے سے پيدا ہوتا ہے ، 
تاکہ خريدار لباس کی ناپ کے بارے ميں اور اپنی مطلوبہ چيز کے بارے ميں وہم اور شبہ لٰہذااسے بيچنے کا حکم ديتا ہے 

  کا شکار نہ ہو جائے اور لباس کو اس کے اصل اندازے سے چھوٹا تصور نہ کرے
 -------------   

  ٢٨۶،ص/١٢۔وسائل،ج/۵،ص/٧۔التہذيب،ج/١۵١،ص/۵۔کافی،ج/)١
 ١٢، وسائل ج/٢۵٠فقہ الرضا ص/٢٨٢ص/١خصائل ج/١٣ص/ ٣/من اليحضره الفقيہ ،ج ١۵٠و۵٠،ص/۵۔کافی /ج)٢

  ۴۶٣ص /٢،مستدرک الوسائل ج/١٠٠و٩۶ص/١٠٠،بحاراالنوار ج/٢٨۴ص/
  ٢٨٣ص/٣وسائل ج/۵ص/٧،التہذيب ج/١٩٣ص/٣،من اليحضره الفقيہ ج/١۵۴ص/ ۵۔کافی ج/)٣
  ۔ ٓاگے اس مطلب پر داللت کرنے والی روايت نقل کی جائے گی۔)۴
ٓاخر کے ماخذ وں کے پہلے ماخذ سے نقل۶٣١نص/۵،نہج السعاده ،ج/۴٨٢،ص/٢،مستدرک الوسائل،ج/٣٨ص/٢،ج/۔ دعائم االسالم )۵

  کيا ہے
  ۵١۵ص/٣اور ج/ ۵٧۵ص/ ٨،اور ج/ ١١١ص/ ١٢،وسائل ،ج/١۴٩ص/ ١٠،التہذيب ،ج/٢۶٣،ص/٧۔ کافی ،ج/)۶
٢ضارة االسالميہ فی القران الرابع الہجری ج/، الح ۴۴۵و ص/ ۴٣٩ص/ ۴، مسند احمد ،ج/ ١٧٩ص/ ۵۔ الجامع الصحيح ترمزی ،ج/)٧
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  ١۵۵ص/
  ۔بے لگام افراد جو کسی چيز کے پابند نہيں ہوتے )٨
، قصہ گوئی کے ذريعہ روزی کمانے سے متعلق اور يہ کہ قصہ گوئی ايک حکومتی منصب بن گيا تھا ۵٨٩ص/ ٣۔ ربيع االبرار ، ج/)٩

نيز اس سے قبل اور بعد الخطط ١١۵و ص/١١١، ص/١١٠الرابع الہجری ، ص/مالحظہ فرمائيں !الحضارة االسالميہ فی القرٓان 
 ميں نيز ٓان مٔاخذ ميں جن کی طرف اشاره کيا گيا “ قصّ ” ،اورالمعجم المفہر س ال لفاط السنہ انبيويہ کے ماده  ٢۵۴ص/ ٢المقريزی ج/

  ٣۔ سوره يوسف /)١٠
، نقد ١۴۴،منتہٰی المقال ص/١٢ص/٢، تنقيح المقال ،ج/٣۵٣ص/ ١ج/ ،جامع الرواة ،٢١۵،ص/ ٢١۴۔اختيار المعرفة الرجال ص/)١١

  ۶٩۔۶٨ص/٨، معجم الرجال الحديث ج/ ٣٢۴ص/ ۴، قاموس الرجال ج/ ١۴٨الرجال ص/
  ٢٧٢ص/ ٢۔ التراتب االداريہ ج/)١٢
  ٢٧١۔ معالم القريہ ص/)١٣
 ٢٣۵ص/۵،از کنزل العمال ج/٧۵٣ص/ ٣/بہ تحقيق محمودی حياة الصحابة ج٣۶٩و ٣۶٨ص/ ٢۔ انساب االشراف بالذری ،ج/)١۴

  ٢٧٠ص/٢،نيز مالحظہ فرمائيں شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد معتزلی حنفی ج/١۵٩،تذکرة الخواص ص/
  ۵٢ص/ ١٠٠، بحار االنوار ج/٣٠١۔ فقہ الرضا ص/)١۵
 ہل حجاج گيہوں مراد ليتے ہيں ميں ہے اس لفظ سے ا“ لسان العرب ” ۔طعام کے مطلق معنی قوت اور غذا کے ہيں ليکن جيسا کہ)١۶
، نظام الحکم فی  ٨ص/ ۵، صحيح مسلم ج/٢٨۵ص/ ١، التراتيب االدارية ج/١٠ص/ ٢۔ مالحظہ فرمائيں : صحيح بخار ی ج/)١٧

نقل از: النظم االسالميہ نشٔاتھا و ٢۴۴،معالم الحکومت االسالميہ ص/٢٩١و ٢٩٠الشريعة و التاريخ االسالمی (السطة القضائيہ ) ص/
  ۔ ٓاخری مٔاخذ ميں ٓايا ہے يہاں تک کہ اسے بازار طعام لے جائيں ٢٨٧ص/ ٧ظورھا ،و سنن نسائی ، ج/ن

  ٨٠ص/ ۴، اور کنز العمال ج/ ٢٨٧ص/ ٧۔ سنن نسائی ج/)١٨
، امالی شيخ ٣٢٨و٣٢۶ص/ ١٢، وسائل ج/٢٧٣ص/ ٣، من اليحضره الفقيہ ج/١۵٧ص/٧،التھذيب ،ج/١۶٩ص/۵۔ رک :کافی ج/)١٩

، سنن داری  ٢۵٩تا  ٢۵۵ص/ ٧، سنن نسائی ج/ ١١ص/ ٢،صحيح بخاری ج/٢٧٠ ٢۶٩ص/٢،سنن ابی داؤد ج/١١ص/٢طوسی ج/
، نصب الرايہ ۶ص/ ٢، مصابيح السنة ج/۴۴۶ص/٢، المسند حميدی ج/۶٣و٩١و  ٢٢ص/ ۵، مسند احمد ج/٢۵۵ص ٢ج/
 ٢، سنن ابن ماجہ ج/ ۵۵۶تا  ۵۵۴ص/ ٣، نيز اس کے حاشيہ ميں مالحظہ ہو :الجامع الصحيح ترمذی ج/٢۶١و٢٢و٢١ص/۴ج/

 ٣،عوالی اللئالی ج/٨٨ص ١٠٠، بحار النوار ج/٨٣تا ٨١ص/ ۴، مجمع الزوائد ج/۶تا۴ص/ ۵، صحيح مسلم ج/٧٢۵و ٧٣۴ص/
تا ٩٢و۵۵تا۵۴و٣٩تا٣۶ص۴، کنز العمال ج/۵٨و۵٧ص/٢، التراتيب االداريہ ج/۵٨۶، ۵٨۵ص/ ١، تذکرة الفقہا ج/٢١٠و٢٠۶ص/
نيز : طحاوی ، مالک ، سعيد ابن منصور ، طيالسی ، شافعی ، بيہقی ،طہرانی ،ابن ابی شبيہ اور ابن عسکری ، بعض مذکوره ماخذ ٩٣

، نظام الحکم فی الشريعہ والتاريخ (السلطة ٨٩و٨٨ص/٢، کشف االستار ج/٢١٣و٢١٢سے نقل شده اور مالحظہ ہو : معالم القريہ ص/
  ۶٠٣القضائيہ )ص/

  ١٢٣۔معالم القريہ ص/)٢٠
   ٣٢٧و٣٢۶ص/١٢وسائل ج/ ٢٧۴ص/ ٣،من اليحضره الفقيہ ج/ ١۵٨ص/ ٧، التہذيب ج/١۶٨و  ١۶٩ص/ ۵کافی ج/۔ ) ٢١
  نقل از ابن تيميہ  ۶٠٣۔نظام الحکم فی الشريعہ والتاريخ السالمی (السلطة القضائيہ) ص/) ٢٢
  ٣٢٧ص/ ١٢۔وسائل ج/ ١٧٧ص/  ۵۔ کافی ج/) ٢٣
  ۶ص/ ٢ور از ابی سعيد ، مصابيح السنہ ج/، از طحاوی ا ٣٨و٣٧ص ۴۔ کنز العمال ج/) ٢۴
،عوالی اللئايی ١٩٨ص/٧التہذيب ج/ ١۶٨ص/۵،کافی ج/٢٧٣ص/٣،من ال يحضره الفقيہ ج/٣٢۶ص/١٢۔وسائل ج/) ٢۵
  ۴۶٩،ص/٢۔مستدرک الوسائل،ج/٢١٠ص/٢ج/
  نقل از الطرق الحکميہ ابن قيم٩١ص/ ٢۔ التراتيب االداريہ ج/) ٢۶
، سنن ابی ۵ص/۵، صحيح مسلم ج/۴۶٩ص/٢،مستدرک الوسائل ج/۵٨۵ص/١تذکرة الفقھا ،ج/ ٢١١ص/۴۔رک :عوالی اللئالی،ج/) ٢٧

 ٢، سنن ابن ماجہ ج/۵٢۴ص/ ٣، الجامع صحيح ترمذی ج/٢۵٧ص/٧، سنن نسائی ج/٢۵۵ص/٢،سنن داری ج/٣۶٩ص/٣داؤد ج/
بعض ( ٣٧،٩٣ص/۴ل ج/، کنز العما٣١١، المکاسب ص/٣۶١ص/۴،نصب الرايہ ج/ ٢٨۴،۴٠٣،۴٨٨ص/٢، مسند احمد ج/٧٣۵ص/

  ١٢٣مذکوره باال مآخذ سے نقل ) نيز از عبد الرزاق و معالم القربہ ص/
  ٢۴۔ مکاسب شيخ انصاری ،ص/) ٢٨
  ١۴٣۔معالم القرية فی احکام الحسبة ،ص/) ٢٩
  ۴۶٩ص/  ٢مستدرک الوسائل ،ج/ ٣٠ص/ ٢۔دعائم االسالم ،ج/)٣٠
  ٢١١۔المکاسب ،ص/)٣١
  ٢١٢۔معالم القريہ،ص/)٣٢
اول السوق ”۔نقل از ابن شيبہ ٓاخری ماخذ ميں ٨٧،ص/۴۔کنز العمال،ج/١٩۶،ص/٣۔من ال يحضره الفقيہ،ج/٢٩۶،ص/١٢سائل،ج/۔و)٣٣
  ٓايا ہے جو شايد چاپ کی غلطی ہے۔“اول السوم ”کے بجائے “ 
   ١٣، ص/٧۔ التہذيب، ج/١۶١،ص/۵۔فروع کافی،ج/٢٧١،ص/٢۔من اليحضره الفقيہ،ج/٢٠٨،ص/١٢۔وسائل ،ج/)٣۴
 ٣۴٠،ص١٢۔وسائل ،ج/٢٢٧،ص٧۔التہذيب شيخ طوسی ،ج/٣١٢،ص/۵۔کافی،ج/)٣۵

 

 بازار اسالمی حکومت کے سايہ ميں
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  حکومت کی جانب سے ضروری اقدامات

يہاں ہم حکومت کی طرف سے عمومی فوائد اور صحيح تجارتی پيشرفت کے لئے اختيارات اور صال حيتوں کا بروئے کار 
  الکر کی جانے والی ضروری تدبيروں اور مناسب اقدامات کے کچھ نمونے ذکر کرتے ہيں ۔

  ت اشارتاً بيان کريں گے ۔لٰہذا گذشتہ اور ٓائنده فصلوں ميں ذکر ہونے والی باتوں کو حسب ذيل مثالوں کے تح

  تخمينی فروخت کی ممانعت
تخمينی فروخت سے مراد بغير کسی وزن وشمار کے مال فروخت کرناہے ۔اسالم ميں اس طرح کی فروخت سے 

کاباعث ہوتاہے اور پيچنے “غبن ”روکاگياہے۔شايد اس کی وجہ يہ ہوکہ فروخت کايہ طريقہ خريدار کے حق ميں دہوکہ اور 
  غل بازی اور خيانت کاموقع فراہم کرتاہے اور خريدار بيچنے والے سے اپنے حق کامطالبہ بھی نہيں کرسکتا ۔والے کو د

ليکن اس ممانعت کے باوجود چونکہ تاجروں کواس طرح مال فروخت کرنے ميں نفع نظر ٓاتاہے،اگر چہ يہ نوعيت سب کے 
ذا اس کے عالوه کوئی اور چاره نہيں تھا کہ تاجروں کو اس لئے نقصانده تھی ،اس لئے وه اس سے دستبردار نہيں ۔تھے لہٰ 

طرح کے تجارتی معامالت سے روکنے اور ان پر پابندی لگانے کے لئے کافی اور قابل اطمينان وسائل کے ساتھ مداخلت 
کی جائے يہ مداخلت بازار کی پيشرفت وسا لميت اور اسے غلط کاروبار سے پاک رکھنے کے لئے کئے جانے والے 

  قدامات ميں شمار ہوتی ہے۔ا
اس قسم کے تاجروں کے خالف جو پنداور نصيحتوں کے بعد بھی اپناعمل جاری رکھتے اور اس پر سختی کے ساتھ جمے 
رہتے ہيں يہی ايک راه تھی کہ ايسے وسائل سے استفاده کياجائے جو انھيں ان حرکتوں سے باز رکھ سکيں چاہے ا ن کے 

  نے اپنے والد سے نقل کيا ہے :۔“ سالم”حد تک ہی کيوں نہ بڑھنا پڑے لئے ضرب وشتم اور اہانت کی 
يعنی اندازه وتخمينہ سے گيہوں ياغلہ بيچتے “مجازفة”ہم نے حضرت رسول خدا (ص) کے زمانے ميں ديکھا کہ جو لوگ ”

  تھے ،ان کی پٹائی ہوتی تھی کہ وه اس طرح غلہ نہ بيچيں اور اپنامال واپس لے ليں ۔
  )١“(وايات ميں ٓاياہے کہ وه لوگ گيہوں بازار کے ٓاخری حصہ پراندازه سے فروخت کرتے تھے ۔ٍ◌ اور بعض ر

  ناپ تول پر کنڑول
جب انسان اپنا مال دوسرے کو بيچنا چاہتا ہے تو مستحب ہے کہ تولتے وقت خريدار کے حق ميں زياده تولے اور جب کسی 

  پنے حق سے کم رکھےدوسرے کا مال تول کر خريد نا چاہے تو مستحب ہے ا
ليکن جب کوئی تيسرا شخص وزن کرنے واال ہو کہ ايک شخص کا مال تولے اور دوسرا اسے لے لے يا جب کوئی لوگوں 

کے درميان تقسيم ہونے والی چيز کو لوگوں ميں بانٹنا چاہتا ہے تو اسے بہر حال وزن مينمساوات کا اطمينان حاصل کرنا 
دينا چاہئے خاص طور سے جب کہ تقسيم شده مال عمومی اموال ميں سے ہو لٰہذا اگر چاہئے کسی کو کسی پر ترجيح نہ 

وّزان (تولنے واال) اس روش سے خطا کرے تو ظالم اور مجرم شمار ہوگا اور حاکم اسے روک سکتا ہے يہ وه چيز ہے جس
  کی حضرت علی عليہ السالم نے تاکيد فرمائی ہے

روايت نقل کی ہے کہ حضرت علی عليہ السالم نے ايک شخص کو باليا کہ کچھ نے اپنے والد سے يہ “عنبئہ وّزان ” 
زعفران لوگوں کے درميان تقسيم کر دے اس شخص نے معين مقدار سے زياده تولنا چاہا تو حضرت نے اپنے ہاتھ کی 

  )٢“ (بال شبہ وزن يکساں ہے ”چھڑی سے اسے مار کر فرمايا 
جب حضرت علی عليہ السالم ايک ايسے شخص کے پاس سے گزرے جو زعفران جيسا کہ ہم روايات مينديکھتے ہيں کہ 

تول رہا تھا اور کچھ زياده تول رہا تھا تو ٓاپ نے اس سے فرمايا : وّزان قط و عدل کے ساتھ انجام دو ،اس کے بعد جو کچھ 
  )٣چاہو اضافہ کرو (

ھر جو چاہو ،کی تعبير اسی بات پر داللت اس جملہ سے حضرت فروخت ميں ازادی کی طرف اشاره کرنا چاہتے تھے ،پ
  کرتی ہے

ليکن وه روايت جو اس بات پر داللت کرتی ہے کہ اہل بازار کے پاس ايک وّزان (تولنے واال ) جو مزدوری لے کر تولتا تھا 
رسول خدا اور انس کی روايت کہ ميں حضرت )۴۔ٓانحضر ت نے اس سے فرمايا:کانٹا جھکا کر توال کرو (يعنی زياده تولو) (

صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم کے ساتھ بازار ميں داخل ہوا ايک اعرابی کے پاس ايک زير جامہ تھا جس کی قيمت وه پانچ درہم 
اور )۵اعالن کر رہا تھا اسی وقت حضرت تولنے والے کے پاس تشريف لے گئے اور فرمايا : مقدار سے کچھ زياده تولو(

روايت ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:وزن ميں اس وقت تک وفا نہيں ہو سکتی جب تک ترازو حضرت امام صادق عليہ السالم سے 
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  نيچے کی طرف نہ چھک جائے ياجھکاؤ نہ پيدا کر لے
يہ تمام روايتيں وزن پورا ہونے ميناطمينان حاصل کرنے کے لئے ہينکيونکہ مال کا کچھ وزنی ہونا وزن کی صحت کے 

اس لئے کے برابر تول کی صورت ميں ہو سکتاہے صاحب حق کاتمام حق ادا نہ  مکمل طور پر يقينی ہونے کی نشانی ہے
ہوپاتا۔وزن ميں عدالت برقرار رکھنے کے لئے کچھ زياده ہی تولنے کی ضرورت ہے ،جس کی روايت ميں ہدايت کی گئی 

  ہے ۔تول کے بعد بيچنے واالجوکچھ چاہے اپنے لطف وکرم سے مزيد دے سکتاہے۔
ان اموال ميں جو بعض لوگوں کے خصوصی حق نہيں بلکہ ان ميں عام طور سے سب برابر کے  ليکن يہ لطف و کرم

شريک ہيں،کوئی معنی ٰ نہيں رکھتا اور جيسا کہ اشاره کيا جاتا ہے ان کو حتٰی االمکان يکساں اور برابر سے تقسيم ہونا 
  چاہئے 

پيغمبر اکرم اور ٓائمہ عليہم السالم مذکوره سبب يا اور  بہر حال يہ روايتيں بال شبہ اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ حضرت
  اور طول پر نظر رکھتے تھے “ وزن ” دوسرے اسباب کے تحت 

  ممنوعہ چيزوں کی تجارت روکنے کے اقدامات
  اس کے دو نمونے يہاں ذکر کئے جاتے ہيں :

ٓالہ وسلم نے مجھے ايک چاقو النے کا حکم ديا ،۔ شراب کی تجارت : عبد هللا بن عمر نے کہا : رسول خدا صلی هللا عليہ و ١
ميں ان کی خدمت ميں لے گيا حضرت نے اسے تيز کرنے کے لئے بھيجا اس کے بعد مجھے ديا اور فرمايا کل صبح يہ 
چاقو لے کر ميرے پاس ٓاؤ ميں نے ايسا ہی کيا پس ٓان حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ مدينہ کے ان بازاروں کی طرف 

ئے جہاں شام سے شراب کی مشکيں الئی گئی تھيں مجھ سے چاقولے کر اپ نے شراب کی جتنی مشکيں تشريف لے گ
ديکھيں سب کو پھاڑڈاال،اس کے بعد چاقو مجھے دے کر اپنے ساتھ ٓانے والے اصحاب کو حکم ديا کہ ميرے ساتھ ٓائيں اور 

شکيں پھاڑ ڈالوں ۔ميں نے بھی ايسا ہی کيا اور مدينہميری مدد کريں تاکہ ميں تمام بازاروں ميں جاؤں اور شراب کی ساری م
  )۶کے بازاروں ميں شراب کی کوئی مشک نہ چھوڑی جسے ميں نے چاک نہ کيا ہو (

اگر چہ ہمارے پاس کوئی ايسی اہم چيز نہيں ہے جس پر اس روايت کی صحت کے سلسلہ ميں بھروسہ کر سکيں ليکن اسی 
ے ہميں يہ تسليم کر لينا چاہئے کہ نہ فقط يہ عمل ، پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و نوعيت کے دوسرے موارد کو ديکھتے ہوئ

ٓالہ وسلم کے دوسرے اعمال و افعال سے کوئی ٹکراؤ نہيں رکھتا بلکہ واضح طور سے قابل قبول اور ان سے ہم ٓاہنگ و 
تعلق رکھنے والی تمام چيزيں  سازگار بھی ہے خاص طور سے يہ کہ جب شراب حرام ہوئی تو اس سے نزديک يا دور کا

  بھی حرام ہو گئيں 
روايت کی گئی ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے خيبر ميں کھانے کے ديگ الٹوا ديئے ، حضرت علی عليہ 

ا ک“ سمرة بن جندب ” السالم نے ذخيره اندوزی سے جمع شده محصوالت کو جلوا ديا اور رسول خدا(ص)نے حکم ديا کہ 
خرمہ کا درخت کاٹ کر اس کے سامنے ڈال دياجائے نيز روايت ہوئی ہے کہ ايک شخص حضرت علی عليہ السالم کے پاس

اس کے “ کہا : گھڑے سے ،فرمايا: اسے ميرے پاس الؤ “ يہ کہاں سے الئے ؟” شراب اليا ،حضرت نے اس سے پوچھا 
يا اور توڑ ڈاال پھر فرمايا :کيا ميننے اس (شراب )سے ايک بعد حضرت باہر تشريف الئے گھڑے کو اٹھاکر زمين پر پٹخ د

  سے زياده مرتبہ منع نہيں کيا ہے يا اسی طرح کی دوسری روايتيں جو کتابوں ميں اسی موضوع کے تحت بيان ہوئی ہے
ہيں ظاہر ہے کہ شراب مسلمانوں کی ملکيت نہيں ہوتی اس سے حاصل شده پيسہ حرام ہے اور اس کی تجارت بھی صحيح ن

ہے اسی بنا پر پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے حاکم کی حيثيت سے اقدام فرمايا تاکہ اس کی تجارت نيز اس سے 
  روزی حاصل کرنے کی راہوں پر پابندی لگائيں 

ميں جاکر  ۔ پانی ميں مری ہوئی مچھلی کی فروخت جيسا کہ ہم کتابوں ميں ديکھتے ہيں حضرت علی عليہ السالم بازاروں٢
تاجرونکو وعظ ونصيحت کرتے ہيں ليکن جب مچھلی فروشوں کے بازار ميں پہنچتے ہيں تو حاکم کے عنوان سے پانی ميں 

مری ہوئی مچھليوں کی فروخت پر ممانعت کا قانونی حکم صادر فرماتے ہيں حضرت علی عليہ السالم کے بازاروں سے 
  ں تاريخی روايت يوں بيان کرتی ہے:گزرنے اور تاجروں کو نصيحت کرنے کے سلسلہ مي

  “اس کے بعد ٓاپ خرمہ بيچنے والوں کے پاس سے گزرے اور فرمايا”
اے خرما فروشو!نادار و نکو کھانا کھالؤ تاکہ تمھارے باغوں ميں رونق ٓائے (يعنی درختوں ميں زياده پھل لگےں )اسی ”

ہمارے بازار ميں پانی ” نکے پاس پہنچے اور فرمايا : طرح ٓاپ مسلمانوں کے ہمراه راستہ طے کرتے ہوئے مچھلی فروشو
  )٧“ (ميں مری ہوئی مچھلی نہيں بيچی جائے گی 

ہم ديکھتے ہينکہ يہاں حضرت عليہ السالم کا لہجہ تبديل ہو گيا ہے اور پانی ميں مری ہوئی مچھلی کی فروخت سے روکنا 
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کے جملہ پر غور کريں “ ہمارے بازار ميں ”ے اگر ہم ايک حکومتی دستورالعمل کی شکل اختيار کر گيا ہے خاص طور س
تو حضرت عليہ السالم کا يہ کالم صرف پند و نصيحت شمار نہيں ہوگا بلکہ حاکميت کی بنياد پر ايک حکومتی قانون ہے اور

  شرعی حکم کے پيش نظر براه راست عملی اقدام ہے 
ات خرما فروشوں کے بازار ميں فرماتے ہيں وه اس اجرائی سطحٓاپ ديکھتے ہيں کہ حضرت امير المومنين عليہ السالم جو ب

کی نہيں تھی مثال خراب خرما بيچنے سے روکنے کے لئے کوئی حکم و قانون صادر نہيں فرمايا وہاں فقط ايک اخالقی بات 
ک دوسری کہی اور تشويق فرمائی تھی جب کہ مچھلی فروشوں کے بازار ميں اس سے الگ بات فرمائی تھی ۔جيسا کہ اي

  )٨روايت کے مطابق حضرت نے عمار کو بازار بھيجا اور فرمايا:انکليس(مارماہی) نہ کھاؤ (

  پھلوں کی فروخت
  حضرت امام صادق عليہ السالم سے ايسے شخص کے بارے ميں سوال کيا گيا جو

  و جاتے ہيں تو ٓاپ نے فرمايا:پھلوں کے پکنے سے پہلے باغ کے تمام پھل خريد ليتا ہے ليکن اس کے بعد تمام پھل برباد ہ
اس سلسلہ ميں لوگوں نے رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی خدمت ميں بھی يہی سوال کيا تھا جب ٓانحضرت نے ”

ديکھا کہ لوگ اختالف سے ہاتھ نہيں اٹھاتے تو بغير اس کے کہ اس قسم کی خريد و فروخت کوحرام قرار دے ديں ،ٓاپ نے 
  )٩“ (م کرنے کے لئے لوگوں کو اس کام سے منع کر ديا تاکہ جب پھل پک جائےں تو خريديںاس اختالف کو خت

اور ايک دوسری روايت ميں ٓايا ہے کہ امام صادق عليہ السالم سے دو سالہ کھجور کے درخت کے پھل فروخت کرنے کے 
“ بڑا”ٓاپ پر قربان جاؤں يہ کام يہاں  راوی نے عرض کيا“کوئی حرج نہيں ہے ”سلسلہ ميں پوچھا گيا تو ٓاپ نے فرمايا : 

(حرام و منع ) ہے ؟ فرمايا تم ايسا کہتے ہو ليکن رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے اسے حالل کيا ہے جب آنحضرت 
  )١٠کے پاس اختالف لے کر گئے تو فرمايا : پھل اس وقت تک بيچا نہ جائے جب تک اس کے غنچہ ظاہر نہ ہو جائيں (

ا پر ٓانحضرت صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم حالل اور جائز تجارت ميں مداخلت کرکے اسے روکا کيوں کہ ٓاپ نے ديکھا اس بن
کہ لوگ ايسی تجارت ميں اختالف و دشمنی کا شکار ہوتے ہيں بعض لوگ دوسروں پر زيادتی کرتے ہيں اور يہ منع کرنا اس

ولی امر ہيں اور ان کی مصلحتوں کی رعايت کرتے ہيں اس جہت سے  حيثيت سے تھا کہ ٓانحضرت مسلمانوں کے حاکم اور
  نہيں کہ ٓاپ صرف احکام کے پہنچانے والے اور ان کے ناقل ہيں اور فقط احکام ثانوی پر عمل کرنے کی ہدايت کرتے ہيں

  حيوانوں کی حفاظت کے لئے اقدامات
رکے اور کبھی انہيں فروخت کرکے ہوتا ہے جيساکہ جانوروں کے شکار سے استفاده کبھی خود ان کا گوشت استعمال ک

بعض پالتو جانوروں کوذبح کرکے ان کا گوشت مصرف ميں اليا جاتا ہے ليکن کبھی ايسا بھی ہوتاہے کہ بعض عالقوں 
مينجانورونکا شکار ياان کا ذبح کياجانابعض ان جانوروں کی نسلوں کی تباہی کا باعث ہو تا ہے جو غذائی يا اور دوسرے 
مقاصد کے حصول کے لئے زياده نشانہ بنتے اور استعمال ہوتے ہيں اسی طرح ممکن ہے کہ بعض جانور دوسروں کی 

ملکيت ہوں اور ان کا شکار ان کے مالکوں سے لڑائی جھگڑے کا باعث بنے ايسے حاالت ميں حاکم اپنی صالحيتوں کو 
نے سے لوگوں کو روک سکتا ہے اس سلسلہ ميں دو مثال بروئے کا ر التے ہوئے بعض جانوروں کے شکار يا انھيں ذبح کر

  ذيل ميں پيش کی جاتی ہيں 
کے حاالت ميں ٓايا ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم “ ضرار بن ازور ”۔ بعض جگہوں پر شکار سے ممانعت:۔ ١

  )١١نے اسے قبيلہ بنی اسد کی طرف بھيجا کہ انھيں جانوروں کے شکار سے روک دے (
  )١٢حضرت علی عليہ السالم نے شہروں ميں کبوتر کے شکار سے منع فرمايا اور ديہاتوں ميں اس کی اجازت دی (

بعض جانوروں کے ذبح کرنے پر روک :۔شيخ کلينی نے ايک حسن اور (اعتبار کے لحاظ سے ) صحيح کے مانند روايت 
سے نقل کيا ہے جب حضرت سے پالتو گدھے کا گوشت کھانے ميں محمد بن مسلم اور انھوں نے امام محمد باقر عليہ السالم 

کے سلسلہ ميں سوال کيا گيا تو فرمايا:رسول خدا (ص) نے جنگ خيبر کے دن اس پر پابندی لگا ئی تھی اور اس سے 
عالم روکنے کا سبب يہ تھا کہ اس وقت لوگوں کے سامان ڈھونے کا وسيلہ تھا اوربال شبہ حرام تو وه چيز ہے جسے خدا وند 

  )١٣نے قرٓان مجيد ميں حرام کيا ہے (
  اس سلسلہ ميں کتاب من اليحضره الفقيہ ميں يہ عبارت ہے :

اور بال شبہ رسول خدا (ص) نے خيبر ميں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے پر اس لئے پابندی لگائی کہ ان کی پشتيں (بار ” 
  )١۴“ (ڈھونے کی صالحيت )ختم نہ ہو جائيں

اکرم (ص) نے جس عمل سے روکا تھا اسے انجام دينے کے سلسلہ ميں بعض لوگ اصرار کرتے تھے اسی اورشايد پيغمبر 
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وجہ سے يہ تاکيد ی حکم صادر ہوا کہ ديگيں الٹ دی جائيں اور اس ميں پکنے والے کھانے خالف ورزی کرنے والوں کی 
  سزا کے طور پر ضائع کر دی جائيں 

  ايک دوسری روايت ميں ہے کہ :
خيبر ميں غذائی مشکل سے دو چار ہوئے تو اس مشکل کے حل کے لئے انھوں نے چوپايوں پر ہاتھ صاف کرنا  مسلمان

شروع کيا پيغمبر اسالم (ص) نے انھيں حکم ديا کہ ديگيں الٹ دو ۔ يہ نہيں فرمايا کہ گدھے کا گوشت حرام ہے بلکہ يہ اقدام 
ديکھتے ہيں کہ ٓانحضرت ايک حاکم کی حثييت سے پالتو گدھے کا گوشت لٰہذا ہم ) ١۵اس لئے تھا کہ يہ چوپائے باقی رہيں (

  کھانے سے روکنے کے لئے طاقت کااستعمال کرتے ہيں ۔
خيبر کے اس واقعہ سے ملتا جلتاايک اور واقعہ احمد کی روايت ميں ابن ابی اوفی سے نقل ہواہے جس ميں حکم کااختالف 

ريہ کے باہر کے گدھوں کو پکڑ کر (انہيں ذبح کيااور ديگ ميں ڈال ديا پاياجاتاہے ۔اس روايت ميں ہے کہ :ہم نے ق
يہ واقعہ سعيد بن ”)توحضرت رسول خدا (ص) نے فرمايا :ديگوں کو جوکچھ اس ميں ہے اس کے ساتھ زمين پر پلٹ دو 
  )١۶جبير سے بھی نقل کيا گيا ہے تو انھوں نے کہا : اس کی وجہ يہ تھی کہ وه گدھے نجاست خوار تھے (

ظاہر يہ ہے کہ يہ واقعہ دوسرا ہے اور اس ميں پيغمبر اکرم (ص) کا حکم يہ تھا کہ نجاست خوار جانور کا گوشت حرام ہے 
  لٰہذا ٓانحضرت (ص) کا يہ حکم حکومتی دستور نہيں تھا 

(ص) نے انايک دوسری روايت ميں ٓايا ہے کہ : لوگوں نے خيبر ميں ايک بھيڑ چوری کرکے پکائی تو حضرت رسول خدا 
  )١٧ديگوں کو الٹ دينے کا حکم ديا ، کيوں کہ چرايا ہوا جانور حالل نہيں ہے (

  جانوروں کو ذبح کرنے کے سلسلہ ميں چند دستور
امير المومنين حضرت علی عليہ السالم نے يہ حکم جاری کيا تھا کہ فالج زده ، کانی ، اندھی ، ” ابن االخوة نے کہا ہے کہ 

ئے ہوں، جس کی گردن پر بال ہوں، پاگل ، جس کے کھر پھٹے ہوں ،عيبی اور بيمار گائيں ذبح نہ کی جس کے دانت گر گ
  )١٨جائيں (

يہ حکم فقط معاشره کے افراد کی صحت و سالمتی اور ان بيماريوں سے محفوظ رہنے کے لئے تھا جو اس طرح کی گائے 
کے زمانہ ميں صادر ہوا تھا اور ہم جانتے ہيں کہ شرع  کا گوشت کھانے سے ہوتی ہيں کيوں کہ يہ حکم حضرت کی خالفت

  ميں مذکوره تمام جانوروں کا ذبح کرنا جائز اور حالل ہے

  حکومتی وواليتی تدابير و احکام
گزشتہ يا دوسرے موارد ميں جو پہلے ذکر ہو چکے ہينياپھرٓائنده ذکرہوں گے، مسلمانونکے مسائل اس حدکونہيں پہنچے 

يا قاعده حرج (يعنی جس “ اال ما اضطر ر تما اليہ ” ثانوی عنوان کی حيثيت حاصل کر ليں اور قاعدٔه استثنا ء ہينکہ يہ موارد 
تکليف کو حديث کے تقاضے کے تحت ) امت کے دوش سے اٹھا ليا گيا ہے ، يا اور دوسرے ثانوی قواعد و احکام ميں شامل 

کم اور مسلمانوں کے امور کے ولی و مدير کی حيثيت رکھتے ہيں ہو ئے ہوں بلکہ ايسے موارد ميں پيغمبر اکرم (ص) حا
اور انھوں نے مسلمانوں کی مصلحتوں کا اہتمام کرنے ان کی بھالئی اور رفاه و ٓاسائش فراہم کرنے يا ان افراد کی مشکليں 

نقصانات اور  دور کرنے کے لئے جو اپنی بھالئی اور مصلحت کے سلسلہ ميننا سمجھی يا بے توجہی کی بنا پر بعض
دشواريوں کا شکار ہو جاتے ہيں ، کچھ دستور فرماتے ہيں ان دستورات کے اوامرپر عمل اور نواہی سے پرہيز کرنا واجب 

  ہے اور ان کی مخالفت کرنے واال مالمت اور سزا کا مستحق ہے 
يعنی ٓائمہ معصومين عليہم اس قسم کے تدبيری يا دستوراتی اوامر و نواہی حضرت رسول خدا (ص) يا ان کے جانشينوں 

السالم کی طرف سے ولی و حاکم ہونے کی حيثيت سے صادر ہوئے ہيں (اس جہت سے نہيں کہ وه پيغمبر اور امام ہيں ، 
اور مقرر و ثابت احکام کے مبلغ اور ان کی تعليم و ہدايت دينے والے ہيں)اور اس کی بہت سی مثاليں پيش کی جا سکتی ہيں 

  اليں :منجملہ حسب ذيل مث
۔گزشتہ روايات جن مينپيغمبر اسالم (ص) کا پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے روکنا ،اس گوشت کی ديگوں کا الٹوا دينا ١

روکنا “تلقی رکبان”لوگوں کے درميان اختالفات ختم کرنے کے لئے پکنے سے پہلے پھلوں کی فروخت سے منع کرنا 
سے روکنا ،غلوں کے لئے معين بازار کے عالوه دوسری جگہوں پر غلوں ،شہری داللوں کوديہاتيوں کا مال فروخت کرنے 

کی فروخت سے روک،نيز حضرت علی عليہ السالم کا بازار کے اندر بنائی گئی دکانوں اور دوسری تعميروں کا ڈھا دينا اور
ات ہاتھ چوڑا ہونا چاہئے يا پيغمبر اکرم (ص) کا بازار کے اندر لگائے گئے خيمہ کا جلوا دينا اور اس کا حکم کے راستہ س

ايسے ہی دوسرے دستورات ذکر ہوئے ہيں اور ہوں گے مثال احتکار اور ذخير ه اندوزی وغيره جو رعايا کے لئے نقصان ده
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  اور حکام کے لئے ننگ و عار ہے ،سے روکنے کا حکم اس بحث کے واضح نمونہ ہيں 
رنگريزوں ،سناروں کو لوگونکے مال ميں احتياط پرتنے (اور ان ۔روايت ميں کہ حضرت اميرالمومنين علی عليہ السالم ،٢

کی حفاظت کرنے) کی غرض سے ان کے مال کا ضامن سمجھتے ليکن جلنے ،غرق ہونے ،نقصان ہونے ياکسی ناگہانی 
  )١٩حادثہ کے تحت تلف ہوجانے کی صورت ميں انھيں مال کا ضامن نہيں سمجھتے تھے (

کی حالت (يعنی چلنے اور دوڑنے کی“رمل”--رد ہوئے تواپنے اصحاب وانصار کو حکم ديا ۔جب پيغمبر اسالم مکہ ميں وا٣
حالت )مينکعبہ کا طواف کريں اور حکم ديا کہ اپنے بازوجامہ احرام سے باہر نکاليں تاکہ مشرکين ديکھ ليں کہ مسلمان 

  )٢٠ا اور اس کا حکم نہيں دی (کمزور نہيں ہوئے ہيں ليکن بعد کے حج ميں پيغمبر اکرم نے خود ايسا نہيں کي
۔پيغمبر اسالم (ص) نے اپنے اصحاب کوبالو نميں خضاب کرنے کا حکم ديا ليکن حضرت علی خضاب نہيں کرتے تھے :۴

ٓاپ نے پيغمبر (ص) کے اس حکم کی وجہ يہ بتائی کہ خضاب لگانا جنگ ميں دشمن کے مقابل ہيبت اور بيويوں کی محبت 
  )٢١وغيره کا باعث ہوتا ہے (

حضرت علی سے پيغمبر اکرم (ص) کے اس قول (بڑھاپے کو تبديل کرو اور يہوديوں جيسے نہ بنو) کے سلسہ ميں سوال 
ٓانحضرت(ص) نے يہ بات اس وقت فرمائی جب دين کی سر حد يں محدود تھيں ليکن اب ”کيا گيا تو ٓاپ(ص) نے فرمايا 

  )٢٢وط ہوگئے ہيں اب مرد کو اختيار ہے جو چاہے کرے (جبکہ دائره پھيل گيا گيا ہے اور مسلمان مستقل و مضب
عن عبدهللا بن خالد الکنانی قال:استقبلنی ابوالحسن موسٰی بن جعفر عليہ اسالم وقد علقت سمکةبيدی قال : اقذفہا ؛انّی ال ”۔-:۵

يا معشر الشيعة فتزيّنوا لھم ما قدرتم کره للّرجل اسّری :ان يحمل الشٔی الذی بنفسہ، ثم قال انکم قوم اعداء وکم کثير عداکم الخلق 
  )٢٣“ (عليہ

عبد هللا بن خالد کنانی سے روايت ہے کہ ميں اپنے ہاتھ ميں ايک مچھلی لئے ہوئے تھا کہ امام موسی کاظم عليہ السالم ”
 ميرے پاس تشريف الئے اور فرمايا: اسے پھينک دو، مجھے يہ پسند نہيں کہ ايک شريف شخص کوئی پست و نامرغوب

چيز اٹھائے اس کے بعد فرمايا؛ تم لوگ ايسی قوم ہو کہ تمہارے دشمن بہت ہيں،لوگ تم سے اپنے دل ميں کينہ رکھتے ہيں 
  “اے گروه شيعہ جہانتک ہوسکے ان کے مقابل خود کو ٓاراستہ کرو

ی ان يحمل الشٔی الدنی فيجترٔا ورٔای االمام الصادق عليہ السالم معاويہ بن وھب وھو يحمل بقال فقال لہ: انہ يکره للّرجل السر
  عليہ

امام صادق عيہ السالم نے معاويہ بن وہب کو ديکھا کہ کچھ سبزی اپنے ہمراه لے جارہے ہيں ٓاپ نے ان سے فرمايا:مجھے 
  )٢۴پسند نہيں کہ ايک شريف انسان کوئی پست اور ناپسند چيز اٹھائے تا کہ دوسروں کو اس کے مقابلہ ميں جرٔات پيدا ہو (

۔حضرت رسول خدا (ص) سے روايت ہے کہ ٓاپ نے فرمايا: ميں اس پر ٓاماده ہوا کہ نماز جماعت کا اعالن کروں اور :۶
  )٢۵اسے قائم کرنے کاحکم دوں،اس کے بعد ہر اس شخص کے گھر کو ٓاگ لگادوں جو مسجد ميں نہ ٓائے (

نے مجھ سے اور سليمان بن خالد سے فرمايا : جب سے روايت ہے کہ انھوننے کہا :امام جعفر صادق عليہ السالم“عمار ”۔ ٧
ازدواج موقت تم پر حرام ہے کيونکہ تم لوگ ميرے پاس بہت زياده ٓاتے جاتے “متعہ”تک مدينہ ميں ہو ميری طرف سے 

  )٢۶ہو؛مجھے خدشہ ہے کہ گرفتار ہوجاؤ اور لوگ يہ کہيں کہ يہ لوگ جعفر صادق عليہ السالم کے ساتھيونميں سے ہيں (
مکہ اور مدينہ ميں متعہ ميری ”ز امام صادق عليہ السالم سے روايت ہے کہ ٓاپ نے اپنے اصحاب و انصار سے فرمايا : ني

وجہ سے چھوڑدواس لئے کہ تم لوگ ميرے پاس بہت ٓايا جايا کرتے ہو اور مجھے اس بات سے اطمينان نہيں ہے کہ اگر 
  ۔“ادق عليہ السالم کے دوستوں ميں سے ہيںگرفتار ہوجاؤ گے تو يہ کہا جائے کہ يہ لوگ جعفر ص

اور ايک عورت کے در ميان پيش ٓايا کہ اس “ابان بن تغلب ”روايا ت مينکہ حضرت کے اس دستورکا سبب ايک واقعہ تھاجو
لے “باب الصفا ”عورت نے انھينفريب و نيرنگ سے ايک صندو ق ميں بند کرديا اور چند حمالوں کو باليا وه يہ صندوق 

ر وہاں انھينڈرايا کہ ہم تم پر زنا کا الزام لگائيں گے چنانچہ ابان بن تغلب نے اپنی نجات کے لئے دس ہزار درہم گئے او
۔اس بارے ميں دوسری ) ٢٧دئيےيہ خبر امام عليہ السالم تک پہنچی اور امام نے ان لو گو ں کو حکم ديا متعہ ترک کرديں (

  روايات بھی ہيں جو اپنی جگہ ذکر ہوئی ہيں۔
  ۔روايت ہے ::٨
و کان علی رضی هللا عنہ باالکوفہ؛قد منع الناس من القعودعلٰی ظہر الطريق ،فکلّموه فی ذلک فقال ادعکم علٰی شريطہ ،قالوا ”

  )٢٨“ (وماھی يااميرالمومنين؟فقال :غّض االبصار و رّدالّسالموارشاد الّضالل قالو قد قبلنا فترکہم 
کو سر راه بيٹھنے سے منع کرديا تھا لو گوں نے حضرت عليہ السالم سے اس سلسلہ  حضرت علی عليہ السالم نے لو گو ں

ميں گفتگو کی تو ٓاپ نے فرمايا :ايک شرط پر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا لوگوں نے پوچھا يا اميرالمومنين وه شرط کيا 
واب دينا اور بھٹک جانے والے کی راه ہے ؟ فرمايا(نا محرم کی طرف سے)ٓانکھيں بند کرنا ، گزرنے والوں کے سالم کا ج
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  نمائی کرنا لوگو ں نے کہا ہميں قبول ہے تو حضرت عليہ السالم نے لوگوں کو اجا زت دے دی ۔
  )٢٩۔يونہی وه روايت ہے جس ميں عورتوں اور مردوں کی راہيں جدا کرنے کا ذکر ہے (٩
سخ کے فاصلہ پر ايک ديہات سے ميّت ڈھوکر کوفہ۔حضرت علی عليہ السالم نے لوگوں کو سزادی جو کوفہ سے کئی فر١٠

  )٣٠ميں دفن کرنے الئے تھے (
۔طاؤوس سے روايت ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے عبد هللا بن عمرو کے جسم پر دو معصفر(زرد رنگ کے) لباس ١١

(ص) ! انھيندھوڈالونگا  ديکھےاس سے فرمايا: کيا تيری ماں نے يہ لباس پہننے کو کہا ہے؟ عبد هللا نے کہا :يا رسول هللا
  )٣١رسول خدا (ص) نے فرمايا: انھيں جالڈالو (

  ۔“يہ لباس کفار کے لباس ہيں انھيں مت پہنو”ايک دوسری روايت ميں ہے کہ حضرت (ص) نے فرمايا:
۔ايک شخص نے حضرت پيغمبر اکرم (ص) سے عرض کيا :مجھے فالنکام پر معين کرديجئے فرمايا: ہم اپنے کام پر ١٢

  )٣٢“ (ايسے شخص کو جو اس کا مطالبہ کرتا ہے نہيں رکھتےکسی 
۔نجاری نے ٓانحضرت (ص) سے نقل کيا ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:ميرے لے ہر اس شخص کا نام لکھو جو اسالم کے لئے ١٣

ور زبان کھولتا ہے پس کليفہ بن يمانی نے ايک ہزار پانچ سو مردوں کے نا م لکھے، ايک دوسری روايت ميں ہے کہ : ا
  )٣٣ہمارے نام چھ سو سے سات سو افراد کے درميان تھے يہ دمامينی کے بقول يہ واقعہ حديبيہ کے سال پيش ٓای (

ٓانحضرت (ص) کے زمانہ ميں خود حضور (ص) کی عادت تھی کہ لشکر کا ايک دفتر ہوتا تھا اور اس ميں جنگ ميں جانے
  )٣۴والوں کے نام لکھے جاتے تھے (

السالم کے مدبرانہ اقدامات ميں سے ايک اقدام يہ بھی تھا کہ بيت المال سے جس کے دودروازه تھے ۔حضرت علی عليہ ١۴
نے ٓاپ کوخبر دی کہ بعض افراددوباره “مسور بن مخرمہ ”ٓاپ لوگوں کانام لکھے بغير چيزيں دياکرتے تھے يہاں تک کہ 

کے نام لکھے جائيں۔اس کے بعد سے نام لکھے جانے بھی چيزيں لينے ٓاتے ہينتوٓاپنے حکم دياکہ چيزيں لے لينے والوں 
  )٣۵لگے۔ (

دجلہ وفرات کے اطراف ميں کھجور کے درختوں سے “(سواد”۔حضرت علی عليہ السالم نے حبيب بن مره کو١۵
  )٣۶ڈھکاہواعالقہ )پرمٔامورکيااورحکم ديا کہ سواد ميں رہنے والے مسلمانونکوکوفہ لے ٓأو۔ (

ئے جانے والے اقدامات ميں ہم ديکھتے ہيں کہ خيبر ميں ٓانحضرت (ص) کومسموم بھيڑہديہ ۔اورپيش بندی کے لئے ک١۶
کئے جانے کے بعد پيغمبراسالم (ص) کی خدمت ميں جوبھی تحفہ ياہديہ ٓاتاتھا پہلے خود اس کے مالک کو کھانے کاحکم 

  )٣٧ديتے تھے پھرنوش فرماتے تھے۔ (
بر پرپيغمبر اسالم (ص) کی روايت ،جس ميں ٓاپ نے زنا کارکی تکفير کی حضرت علی عليہ السالم نے کوفہ کے من”۔١٧

ہے نقل کرتے ہوئے فرمايا:ٓانحضرت (ص) ہميں حکم ديتے تھے کہ رخصت دينے والی حديثوں (بعض امور کی چھوٹ 
دام کرے کہ دينے والی حديثوں) کومبہم ہی رہنے دو۔زانی کی تکفير کامطلب يہ ہے کہ اگر زانی اس حيث سے زنا کا او

  )٣٨“ (اسے جائز اور حالل جانتا ہو تو کافر ہے
ابن ”۔جن امور کا رسول خدا (ص) نے خود کو پابند بناليا تھا ان ميں سے ايک يہ عمل بھی تھا کہ حضر ت (ص) نے ١٨
حاب کو قتل لوگ يہ نہ کہيں کہ محمد (ص) اپنے ساتھيوں اور اص”کو اس قاعده پر عمل کرتے ہوئے قتل نہيں کيا کہ “ ابی

  کيونکہ صحابی کا قتل الہٰی دعوت قبول کرنے والوں پر منفی اثرات ڈال سکتا تھ)٣٩“ (کر رہے ہيں
۔روايت ہے کہ حضرت علی عليہ السالم وه پہلے شخص تھے جنھوں نے مسجد ميں کمزور و ناتواں افراد کے لئے ايک ١٩

  )۴٠ے لئے الگ پيشنماز مقرر فرمايا۔(الگ امام معين کيا يوں ہی مردوں کے لئے الگ اور عورتوں ک
۔اور ايک دوسرے سلسلہ ميں امام صادق عليہ السالم سے روايت ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:تکبير ة االحرام کہنے کے عالوه ٢٠

نماز ميں دوسری تکبيروں کے موقع پر ہا تھ بلند کرنا چھوڑدو کيونکہ لوگوں نے اس عمل کے ذريعہ تمھيں پہچان ليا ہے 
  )۴١“( المستعان وال حول وال قوة ااّل با وهللا”۔

کہتا ہے کہ ميں مسجد سے باہر ٓايا ناگاه ايک شخص نے مجھے پس پشت سے مخاطب کرتے ہوئے کہا: اپنی ”۔ابو مطر٢١
ر ازار (لنگی کی طرح ايک جامہ جو کمر پہ باندھا جاتا ہے پائجامہ) اوپر رکھو تا کہ تمھار ا لباس زياده دنونتک چلے او

خود پاکيزه رہو اور اگر مسلمان ہوتو اپنے بال چھو ٹے کرو ،مجھے خطاب کرنے والے حضرت امير المومنين علی عليہ 
السالم تھے يہ واقعہ اس حديث کے ضمن ميں نقل ہوا ہے جس ميں حضرت عليہ السالم کے بازار ميں گشت کرنے اور اسی 

  )۴٢ذکر ہے ۔ (دوران لوگوں کے لئے مختلف احکام صادر فرمانے کا 
جس نے يہ خبيث گياه کھائی ہے وه ”۔روايات ميں ملتا ہے کہ پيغمبر اکرم(ص) لسن کھانے والوں کو کو حکم ديتے ہيں ٢٢

مسجد مينمجھ سے قريب نہ ہو يا اس سے ملتی جلتی تعبير ۔ اور بعض روايات ميں ہے کہ پہلے ٓانحضرت (ص) نے لوگوں 
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ن کھانے سے منع فرمايا ليکن جب لوگ اس سے نہيں مانے تو ٓاپ نے مذکوره باال کالمکو مسجد ميں داخل ہونے سے قبل لس
يہ نہيں فرمايا ”ارشاد فرمايا ۔ اورصادق ٓال محمد(ص) امام صادق عليہ السالم سے منقول روايت ميں يہ اضافہ بھی ہے کہ 

  )۴٣“ (کہ لسن حرام ہے 
م اس شخص کا گھر منہدم کراديتے ہيں جو معاويہ کے جرگہ سے ۔يوں ہی ہم ديکھتے ہيں کہ حضرت علی عليہ السال٢٣

۔جب کہ وه بيت المال ميں شامل کرسکتے تھے ليکن ٓاپنے ايسا اس لئے نہيں کيا کہ ايک تويہ اس عمل )۴۴ملحق ہوجاتا ہے (
يک ثبوت ہاتھ کی غلط توجيہ و تفسير کی جائے گی دوسرے طاغوتوں اور ظالم حکام کو لوگوں کے اموال ميں تصرف کا ا

  ٓاجائے گا 
۔حضرت علی عليہ السالم سے روايت ہے کہ ايک شخص جس کے عادات واطوار زنانہ تھے ٓاپ نے اسے مسجد رسول ٢۴

  )۴۵اکرم (ص) سے باہر کر دی (
ان لوگوں کو اپنے گھر ونسے باہر کرو کيوں کہ يہ کثيف ”اور ايک دوسری روايت کے مطابق ٓاپ عليہ السالم نے فرمايا:

  )۴۶“ (ترين چيز ہيں 
سے روايت ہے کہ ميں حضرت پيغمبر اسالم (ص) کی خدمت ميں ٓايا ٓاپ کے حکم سے لوگ ميرے “ سواده بن ربيع”۔ ٢۵

لئے ايک اونٹ الئے پھر حضرت (ص) نے فرمايا: جب تم اپنے خاندان ميں واپس پہنچو تو انھيں ناخن کاٹنے کا حکم دو اور
  )۴٧ت جانوروں کے تھن کو انگليوں سے دبا کر خون نہ نکاليں (ان سے کہو کہ دودھ دوہتے وق

۔ يہ اشاره بھی کرتے چليں کہ رسول خدا (ص) بنی ہاشم کو زکٰوةکی وصوليابی کے عہده پر کام کرنے سے منع فرماتے ٢۶
  تھے اور اپنے خاندان ميں کسی ايک سے ٓاپ (ص) نے يہ کام نہيں ليا ۔

اور تدبيری اقدامات بھی شامل ہيں جو مسلمانوں کے امور منظم کرنے اور ان کی خير  ۔ان ہی ميں وه اداری دستورات٢٧
فرمائی) ۴٨ومصلحت کے تحت عمل ميں ٓائے مثال مسلمانوں ميں ہر دس افراد پر ايک عريف (سرپرست يا مکھيا کی تعيين (

(ص) نے ہجرت کے بعد ٓانحضرت )۵٠اور اسی طرح کے ديگر مقاصد ()۴٩تاکہ اچھے برے کی تشخيص ہو سکے (
مسلمانوں کو دس دس افراد کے گروہوں ميں تقسيم فرمای اور مقداد ان دس افراد کے انچارج تھے جس ميں خود پيغمبر 

  )۵١(ص) بھی شامل تھے(
اور “ پوليس ”اور روايات ميں وارد ہوا ہے کہ ) (۵٢ان تدبيری اقدامات ميں شہر کے محافظ و نگہبان کا تقرر بھی ہے(

(ٹيکس وصول کرنے والے) کا نام رسول خدا (ص) کی زبانی نقل ہوا ہے “ جابی”(مکھيا) اور “ نقيب ”(نگراں) “  عريف”
نيز دفتر اور منشی کا تعين تاکہ درختوں کے محصول کا تخمينہ لکھا جا سکے مطالبات ،قرارداديں اور وه تمام چيزيں ) ۵٣(

ديگر بہت سے اقدامات جن کے ذکر کی يہاں گنجائش نہيں ہے جو لشکروں کے نظم و نسق سے متعلق ہوتی ہيں اور 
  حکومت کی ذمہ داريوں سے ہے)۵۴(

 ----------------   

۔ صحيح ٢٨٢،اورص/٢٨١ص/ ٣۔ سنن ابی داود، ج/١۵،٢١،٧ص/ ٢۔ مسند احمد ج/٢٨٧ص/ ٧۔ مالحظہ فرمائيں :سنن نسائی، ج/)١
و  ٢٨۵ص/ ١،از عبد الرزاق۔ الترتيب االداريہ، ج/١٠٢، ص/۴ج/۔ کنز العمال، ١١ص/ ٢۔ صحيح بخاری، ج/٨ص/ ۵مسلم، ج/

  ۵٩١۔ نظام الحکم فی الشريعہ والتاريخ: السلطة القضائية، ص/٣٨،ص/٢ج/
  ئھ١۴٠۶، مصنفہ اسلم بن سہل رزاز معروف بہ واسطی ۔طبع بيروت ١٠١۔ تاريخ واسط ،ص/)٢
غنية الذاکر فی حفظ الشعائرتفسير المناکر ،مصنفہ ابو عبد هللا عقبانی ، از کتاب تحفة الناظر و  ١٣۴ص/ ٢۔ التراتيب االداريہ ج/)٢

  ٢۴١تلمسانی ، الراعی و الراعيہ ،ص/
، از احمد عبد الرزاق طيالسی ،  ١٨٨ص/ ۴۔کنز العمال ،ج/٢۴۵ص/ ٣،سنن ابی داؤد ،ج/ ٢٨۴ص/٧۔مالحظہ ہو سنن نسائی ج/)٣

، سنن ابن۴١٢و ۴١١ص/ ١کم ، طبرانی ، سعيد بن منصور نيز التراتب االداريہ ، ج/دارمی ، نسائی ،ابن ماجہ ، ابن حيان ، مستدرک حا
  ٣۵تا ٣٢ص/ ٢۔ التراتب االداريہ ،ج/٧۴٨ص/ ٢ماجہ ج/

  ١۴٨ص/١۔ الجروحون ،ج/)۴
  ١۶٠و ١۵٩ص/۵،کافی ج/١٩٨ص٣۔من ال يحضره الفقيہ ج/)۵
  ١٣٣ص/ ٢۔ مسند احمد ابن حنبل ،ج/)۶
، مناقب ۴ص/٨،البداية والنہايہ ج/١٩۵و١٩۴ص/ ٣ی حصہ شرح حال امام علی عليہ السالم ، ج/۔تاريخ دمشق ، تحقيق محمود)٧

، منتخب کنزالعمال ۶٢۵ص/ ٢، حيات الصحابہ ج/١۶٣ص/١۵، کنزاللعمال ،ج/۶۶٣ص/٨، ملحقات احقاق الحق ،ج/٧٠خوارزمی ص/
  ۵٧ص/ ۵(مطبوعہ در حاشيہ مسند احمد )،ج/

  ۶٢ص/٢۔ الفائق ،ج/)٨
، علل الشرائع ٧٠ص/٢،من اليحضره الفقيہ ج/٣٧٨ص/١، اور اسی موضوع کا حاشيہ فروع کافی ج/٣ص/١٣،ج/۔ وسائل )٩

، ٢۵ص/٢، دعائم السالم ج/۴٨٢ص/٢،نيز مالحظہ فرمائيں :مستدرک الوسائل ج/٨٧ص/٣، استبصار ج/١۴١ص/٢،تہذيب ج/١٩۶ص/
ديکھا کہ يہ لوگ اختالف سے ہاتھ نہيں اٹھاتے تو ٓاپ نے جب ٓانحضرت نے :”، بحار ميں نقل ہے کہ ١٢۶ص/١٠٠بحار االنوار ج/



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  (پھل پکنے سے ) پہلے ان کی فروخت سے منع کر ديا 
  ٨٨و٨٧ص/٣،استبصار ج/١۴١ص/٢تہذيب ج/ ٣٧٨،ص/١۔فروع کافی ج/٢،٣،۴ص/١٣۔وسائل ج/)١٠
  ٩۵ص/٢التراتيب االداريہ ج/ ٢٠٩و ٢٠٨ص/ ٢۔ االصابة ج/)١١
  ١۶٨ص/٢،دعائم االسالم ج/ ٣٢١/ص٣۔من اليحضره الفقيہ ج/)١٢
  ۵۶٣علل الشرائع ص/ ٢۴۶ص/ ۶۔کافی ج/)١٣
  ۵۶٣و ص/٣٣۵ص/٣۔من ال يحضره الفقيہ ج/)١۴
  ٢۴۶ص ۶۔کافی ج/ )١۵
  ٣٨١ص/۴۔مسند احمد بن حنبل ج/)١۶
  ٢٠۵ص/ ١٠۔ المصنف سيد الرزاق ،ج/)١٧
  ١۶٣۔ معالم القربة ص/)١٨
 ٢۵۶ص/ ٣من ال يحضره الفقيہ ج/٢۴٣و٢۴٢ص ۵ی ج/کاف٢٢٠و١٢٩ص/٧تھذيب ج/١٣١ص/٣۔استبصار ،ج/)١٩

  ٢٧۴تا ٢٧٢ص/ ١٣وسائل الشيعہ ج/١۶٨ص/١٠٠بحاراالنوارج/
۔الترتيب ٧۵۔اور اس کا حاشيہ نقل از علل الشرائع و فقہ الرضا،ص/۴٢٩و۴٢٨،ص/٩۔وسائل ج/۴١٢۔علل الشرائع ،ص/)٢٠

  ٣٧٧،ص/١االدارية،ج/
  ١٠٣و١٠٢،ص/٧٣ج/۔بحار االنوار،٧٣۶،ص/١۔ربيع االبرار،ج/)٢١
  ١۵۵و١۵۴،ص/٢۔نہج البالغہ شرح عبده،ج/١٠۴،ص/٧٣۔بحار االنوار،ج/)٢٢
  ١۴٨،ص/٧١،اور جلد/ ٣٢۴۔ص/٧٣۔بحار االنوار،ج/١۶۔صفات الشيعہ،ص/)٢٣
  ١٠،ص/١۔خصال،ج/١۴٧،ص/٧١۔بحار االنوار،ج/)٢۴
زشتہ دو مٔاخذوں سے نقل ،المصنف ک٨٩۔ص/٨٩ص/١،التراتيب االداريہ ج/١٢٣ص/٢صحيح مسلم ج/٧٨،ص/١۔صحيح بخاری،ج/)٢۵

نقل از ٣١ص/٩مجلہ نور علم ،سال دوم شماره  ۵٧ص/٢و ج/ ١٧٢ص/١،المعجم الصغير ج/۵٢٢و۵١٨ص/١عبد الرزاق ج/
و  ١۵۵ص/٢،المصنف ابن ابی شيبہ ج/٢٩٩، مسند زيد ص/١٠ص/١و از ترتيب المسند شافعی ،ج/ ١٢ص/٣اخبارالقضاة وکيع ج/

  ١٠٨وص/ ١٠۵ص/ ٢، فتح الباری ج/ ٣٧۶ص/١، من ال يحضره الفقيہ ج/٣٧٧وص/ ٣٧۶ص/ ۵،وسائل الشيعہ ج/ ١٩١ص/
  ۵٨٩و۵٨٨ص/٢،مستدرک الوسائل ج/۴۵٠ص/١۴،وسائل ج/۴١٧ص/۵۔ کافی ج/)٢۶
  مالحظہ فرمائيں۵٨٨ص/٢۔مستدرک الوسائل ج/)٢٧
  ١٠۶و٢١ص/٢۔البيان والتبيين ج/)٢٨
  ٣۴۴،ص/١۔المعرفة والتاريخ،ج/)٢٩
  نقل ا ز دعائم االسالم۶٧،ص/٧٩۔بحار االنوار،ج/٢٣٨،ص/١م ،ج/۔دعائم االسال)٣٠
  ٢۶۵،ص۴۔طبقات بن سعد،طبع صاد،ج/)٣١
سے نقل اور اضافہ شده ہے کہ: اصحاب صحاح ميں ٣۶،ص/٢۔اور اس کے حاشيہ نيز تفسير االصول،ج/٣٠١۔معالم القربة،ص/)٣٢

  سے پانچ افراد نے اسے نقل کيا ہے
 ٢، سنن ابن ماجہ ج/٣٨۴ص/۵، مسند احمد ج/٩١ص/ ١صحيح مسلم ج/١١۶ص/ ٢خاری ج/۔مالحظہ فرمائيں صحيح ب)٣٣
  ۶٩ص/١۵، المصنف ابن ابی شيبہ ج٢٢٣و٢٢٠ص/ ١، ج/٢۵٢و ٢۵١ص/ ٢الترتيب االداريہ ج/ ١٣٣٧ص/
  ،فتح الباری٢٢١و٢٢٠ص/١، الترتيب االداريہ،ج/١١٧ص/٢۔ صحيح بخاری ج/)٣۴
  ١٨٣،ص/٣تحقيق محمودی ،ج/“تاريخ دمشق”کتاب ۔شرح حال امام علی عليہ السالم از)٣۵
  ١٨٣،ص/٣تحقيق محمودی ج/“ تاريخ دمشق”۔)٣۶
  ٢٩۶،ص/٨۔مجمع الزوائد،ج/١۴١،ص/٣۔کشف االستار عن مسند البزار ج/)٣٧
  ۵٠،ص/٢۔المعجم الصغير،ج/)٣٨
فتح  ۴٨۶و ۴٨۴،ص/١۔حياة الصحابة،ج/٣٩٣و٣۵۵،ص٣،مسند احمدج/۴١٨،ص/۵۔الجامع الصحيح ترمذی،ج/)٣٩

۔صحيح  ١٣١،١٣٢، ص/٢نقل از صحيحين ،صحيح بخاری، ج/ ٣٧٢و٣٧٠،ص/۴۔تفسير القرٓان العظيم، ج/۴٩٨،ص/٨الباری،ج/
البدايہ  ٢٩۵،ص/ ١١کنز العمال ج/ ٢۵۶، ص/٢۔السيرة الحلبية،ج/۴۶٩،ص/٩۔المصنف عبد الزارقی،ج/١٩، ص/٨مسلم،ج/

  ٢٩٨و٢٩٧،ص/٧والنھاية،ج/
  ۔٢۵٨،ص/۴۔المصنف ج/)۴٠
  ٢١۵ص/ ٧۵۔بحاراالنوارج/٧ص/٨افی ج/۔ک)۴١
  ١٩۴ص/٣۔شرح حال امام علی بن ابی طالب عليہ السالم ازتاريخ دمشق تحقيق محنودی ج/٧٠۔مناقب خوارزمی،ص/)۴٢
نقل از ١٨و١٧ص/٢۔مجمع الزوئد ج/٢٠٧ص/١۔کشف االستار عن مسند البزارج ج/١۵٠و۵۶و٢٢ص/٢۔المعجم الصغير ج/)۴٣
  ۔۵١٩نيز ازابی يعلی اورالبزار ۔علل الشرايع ص/“االوسط ’و“صغير ال”و‘کبير”در“طبرانی ’احمد
 ۴١٧ص/ ٢۔ اس روايت کے مٔاخذ بہت ہيں نمونہ کے طور پر مالحظہ ہو : انساب اال شراف ،تحقيق محمودی ،ج/)۴۴

   ۴۶۵وص/۴٢٠وص/
  ٢١١ص/ ١٢۔ وسائل الشيعہ ،ج/)۴۶۔۴۵
  ٢۵٩،ص/ ۵لزوائد ،ج/۔ مجمع ا ٢٧٣،ص/٢۔ کشف االستار عن مند البزار ج/)۴٧
منتہی  ٧۵ص/٢المبسوط ج/٨٨و٨٧ص/۴نقل از طبری ج/ ۴٩٢النظم السالميةنشاتہا وتطوردما ص/  ۴٣٧ص/١۔تذکرة الفقہا ج/)۴٨

  ۔٩۵٨ص/٢المطلب ج/
  ۴٩۶۔بصائر الدرجات ص/)۴٩
  ٢٣۵ص/١۔التراتيب االداريہ ج/)۵٠
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  ١۶۴۔المعجم الصغير ج/ص/)۵١
  ٢٩۴و٢٩٢ص ١۔التراتيب االداريہ ،ج/)۵٢
  ٢٠۴ص/١۔ المعجم الصغير ،ج/)۵٣
 ٢٧۵و٢٢٨ص ١۔التراتيب االداريہ،ج/)۵۴

 

 بازار اسالمی حکومت کے سايہ ميں

 

  ذخيره اندوزی اور حکومت کی ذمہ دارياں

امير المومنين حضرت علی عليہ السالم نے مالک اشتر کو لکھے ہوئے اپنے عہد نامہ ميں ملک کے اندر تاجروں اور 
صنعت گروں کے ہم کردار پر تاکيد کی ہے اور ان کے لئے کچھ ايسے حقوق ذکر کئے ہيں جن کی رعايت ضروری ہے 

حکومتی دستورات کی بجا ٓاوری ميں سستی سے روکنے اسی طرح جيسے جملہ امور کی نگرانی اور فساد و نقض امن نيز 
  کے لئے حکومت کی ذمہ داريوں کا ذکر فرماتے ہيں :

ثم استوص بالتجار وذوی الصانعات ،واوص بھم خيرا،المقيم منہم،والمضطرب بمالہ، والمترفّق ببدنہ،فانھم مواد المنافع،واسبا ” 
وبحرک ،وسھلک ،وجبلک،وحيث ال يلتئم الناس لمواضعھا،وال يجترؤن ب المرافق ،وجالبھا منالماعد والمطارح ،فی بّرک،

عليہا(من بالد ئاعدائک)((فاحفظ حرمتھم ،وٓامن سبلھم،وخذلھم بحقوقھم،فانھم سلم ال تخاف بائقتہ،وصلح ال تحشٰی 
،وشحا غائلتہ))۔((وتفقد امورھم بحضرتک ،وفی حواشی بالدک ))۔واعلم مع ذلک:ئان فی کثير منھم ضيقا فاحشا 

قبيحا،واحتکارا للمنافع ،وتحکما فی البياعات،وذلک باب مضّرةعلی العامة،وعيب علی الوالة،فامنع (من)االحتکار،فان رسول 
هللا(صلّی هللا عليہ وٓالہ (وسلم )منع منہوليکن البيع (والشّراء)بيعا سمحا ،بموازين عدل،وئاسعارالتجحف ،بالفريقين ،من البائع 

  )١“(حکرة بعد نہيک اياه،فنکل بہوعاقبہ من غير اسراف (فان رسول هللا فعل ذلک) والمبتاع،فمن قارف
تاجروں اور صنعت کاروں سے ان کے نيک مشورے قبول کرو اور انھيں نيکی کی دعوت دو،چاہے وه جوايک مستقل جگہ 

ے بدن سے بھی کام ليتے ہيں ،يہ ره تجارت اور کام کرتے ہيں يا وه جو اپنا سرمايا و مال يہاں سے وہاں لے جاتے اور اپن
لوگ منفعت کے سرچشمے ،ٓارام کے وسائل اور دور دراز کے عالقوں بيابانوں ،سمندروں ،جنگلوں سنگالخ واديوں اور 
ايسی جگہوں سے منافع وارد کرنےوالے ہيں جہاں ہر ايک جانے کی جرٔات بھی نہيں کر سکتپش ان کی عزت و حرمت 

پر امن بناؤ اور ان کے حقوق حاصل کرو کہ يہ لوگ صلح وامن والے ہيں ان کی طرف سے  محفوظ رکھوان کی راہوں کو
کوئی خوف و خطر نہيں ہے يہ حضر ميں ہوں يا سفر ميں ان کے معامالت حل کرو ساتھ ہی يہ بھی جان لو کہ ان ميں سے 

وزی کرتے ہيں يعنی دين ميں زور و بہت سے لوگ بہت زياده تنگ نظر بڑے اللچی اور بخيل ہيں وه اموال کی ذخيره اند
زبردستی اور مکر وفريب سے کام ليتے ہيں يہ سب کے لئے ضرر نقصان کا دروازه اور حکام کے لئے ننگ وعار کا سبب 

  ہيں لٰہذا لوگوں کو ذخيره اندوزی سے رو کو کہ رسول خدا (ص) نے اس عمل سے منع فرمای
(ص)نے اس سے منع فرياياہے خريدو فروخت سہل و ٓاسان طريقہ سے عدل کی ذخيره اندوزی پر پابندی لگاؤ کہ رسول هللا 

ترازوؤں اور ايسی قيمتوں سے جو دونوں طرف (يعنی تاجر و خريدار ) کے لئے ظلم و زيادتی نہ ہو انجام پانا چاہئے پس 
ير کسی غصہ يا تيزی اگر تمھارے منع کرنے کے بعد کسی نے ذخيره اندوزی کی تو اس سے سختی کے ساتھ نپٹو اور بغ

  کے اسے سزا دو (کہ بال شبہ حضرت رسول خدا (ص)نے ايسا ہی کيا ہے)
  اس حديث سے يہ مطلب نکلتاہے کہ حکومت تاجروں اور صنعت کاروں کے سلسلہ ميں کچھ فرائض رکھتی ہے مثالً:

  ۔ ان کی عزت واحترام کا تحفظ١ٍ◌ 
  يں امن و امان قائم کرنا۔ سفر کرنے اور مال النے لے جانے کے لئے راہوں م٢
  ۔ان کے حقوق حاصل کرنا ٣
۔ان کی امور کی يکساں طور پر ديکھ بھال کرنا چاہئے وه وه دور ہوں يا نزديک اور اس کے مقابل خود والی و حاکم پر ۴

  الزم ہے کہ:
سختی کی جائے ۔انھيں ذخيره اندوزی سے روکے اور اگر کوئی منع کرنے کے بعد بھی ذخيره اندوزی کرے تو اس پر ١

  اسے قرار واقعی سزا دی جائے کہ حضرت رسول خدا بھی يہی اقدام فرمايا تھ
  ۔ خريد فروخت ميں ٓاسانی پيدا کی جائے ٢
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  ۔ لين دين عادالنہ ناپ تول سے انجام پائے٣
  ۔قيمتيں ايسی نہ ہو ں کہ بيچنے والے اور خريدار پر زيادتی يا ظلم ہو۴

جام دہی ضروری ہے تو يہ بھی ضروری ہے کہ اس مين اتنی صالحيت موجود ہو جو اسےجب حاکم لے لئے ان امور کی ان
  ان کا موں کے انجام دينے پر قادر بنائے تاکہ وه ان فرائض کو صحيح اور فيصلہ کن طور پر انجام دے سکے

اس زاويہ سے جائزه مذکوره چار بنيادی باتوں کی وضاحت کے لئے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہيں کہ ان چاروں باتوں کا 
  ليں کہ حکومت عوام کو براه راست کسی چيز کے بجا النے کا حکم يا کسی چيز سے روک سکتی ہے

ناپ تول پر نگرانی اور اس سلسلہ ميں وقت نظر سے کام لينے وزن اور تول کی رعايت کرنے اور مال کو وزن ،ہيمانہ يا 
گفتگو ہو چکی ہے ٓاسان انداز ميں خريد و فروخت کے سلسلہ ميں شمار کے بغير بيچنے سے روکنے کے سلسلہ ميں گزشتہ 

بھی يہ عرض کر چکے ہيں کہ پيغمبر اکرم (ص)نے حکيم بن حزام پر يہ شرط الگو کر دی تھی کہ اگر خريد ار مال خريد 
لت دے نے کے بعد منصرف ہو جائے اور مال واپس کرے تو اس سے مال لے لے اور معاملہ ختم کر دے تنگدست کو مہ

اور اپنا حق مکمل يا کمتر لے اور دوسرے امور بھی بيان کئے جاچکے ہيں منجملہ وه فرامين جو امير المومنين حضرت 
علی عليہ السالم نے بازاروں ميں گشت زنی کے دوران خريد و فروخت ٓاسان بنانے کے لئے صادر فرمائے تھے بيان کئے 

  نہيں جانا چاہتے  جا چکے ہيں ہم يہاں اس سے متعلق تفصيل ميں
اب ره جاتی ہے ذخيره اندوزی کے خالف اقدام اور قيمتوں ميں زور و زبردستی کو روکنے کی بات ،يہاں ہم اس بارے ميں 

  بحث و تحقيق کرتے ہيں:

  ذخيره اندوزی اور اس کی سزا
  مالک اشتر کے نام امير المومنين حضرت علی عليہ السالم کے عہد نامہ ميں ٓايا ہے:

س کے باوجود يہ جان لو کہ ان ميں سے بہت سے لوگ بڑے تنگ نظر اور ذليل و بخل و طمع رکھتے ہيں منافع ميں ا” 
ذخيره اندوزی اور لين دين ميں زور و زبردستی سے کام ليتے ہيں يہ کام عوام کے حق ميں نقصان ده اور حکام کے لئے 

  “روکو کيوں کہ رسول خدا (ص) نے اس سے منع فرمايا ہےننگ و عار کا سبب ہے لٰہذا لوگوں کو ذخيره اندوزی سے 
يہاں تک کہ ٓاپ نے فرمايا: پس جو شخص بھی تمھارے منع کرنے کے بعد ذخيره اندوزی کرے اس سے سختی کے ساتھ 

  )٢نپٹو اور اسے مناسب سزا دو کہ حضرت رسول خدا نے ايسا ہی اقدام فرمايا ہے (
  م کے ايک خط ميں جو ٓاپ نے رفاء بن شداد کو تحرير مرمايا تھا ،ٓايا ہے :نيز حضرت امير المومنين عليہ السال

  )٣“ (انہ عن الحکر ة ،فمن رکب النھی فاوجعہ ،ثم عاقبہ باظہار ما احتکر”
ذخيره اندوزی سے منع کرو پس جو شخص منع کرنے کے بعد اس کا مرتکب ہو اس کی کندی کرو (اسے جسمانی سزا دو)”

  “اس نے ذخيره کيا ہے اسے ظاہر کرکے اس کو سزا دواس کے جس چيز کا 
حضرت جعفر بن محمد عليہ السالم انھوں نے اپنے پدر بزرگوار اور انھوں نے اپنے جد سے روايت کی ہے کہ:رسول خدا 

(ص)ذخيره اندوزنکی طرف سے گزرے اور انھيں حکم ديا کہ جو کچھ ذخيره کيا ہے اسے بيچ بازار ميں جہانسب کوگ 
  ں لے ٓائيںديکھي

ٓانحضرت (ص) کی خدمت ميں عرض کيا گيا: کيا ہوتا اگر ٓاپ (ص) ان چيزوں پر قيمت لگاديتے ؟حضرت (ص) يہ سن کر 
اس طرح غضب ناک ہوئے کہ غصہ کے ٓاثار ٓاپ کے چہره پر نماياں ہوگئے،فرمايا: ميں ان پر قيمت معين کروں؟قيمت خدا 

  )۴اہے اور جب چاہتا ہے کم کرديتا ہے۔ (کے ہاتھ ميں ہے جب وه چاہے زياده کرديت
  )۵يوں ہی روايت ہے کہ حضرت امير المومنين عليہ السالم نے ايک الکھ درہم کا ذخيره اندوزی کيا ہوا غلّہ جلواڈاال۔ (

ايک دوسری روايت ہے کہ حضرت امير المومنين عليہ السالم ساحل فرات کی طرف سے گزرے وہاں ايک تاجر کا غلّہ کا 
  )۶ديکھا جوا س لئے رکھا ہوا تھا کہ غلہ گراں ہوتو بيچا جائے، ٓاپ نے اسے جالدينے کا حکم ديا۔ ( انبار

سے نقل ہے کہ جيش نے کہا :ميں نے اطراف کوفہ ميں جو پيدا وار اور غلے “عبد الرحمن بن قيس”تيسری روايت ميں 
ں جلوا ديا اگر وه يہ کام نہ کرتے تو اس سے ميں کوفہذخيره کرکے چھپا رکھے تھے علی ابن ابی طالب عليہ السالم نے انھي

  )٧کی پيدا وار کے برابر فائده اٹھاتا۔(
اس سے ظاہر ہے کہ اميرالمومنين عليہ السالم احتکار (ذخيره) شده چيزوں کو جلوا ديا کرتے تھے اور حکم ديتے تھے کہ 

دی جائے،اس لئے کہ ذخيره اندوزی عوام کو نقصان ں کو ذخيره اندوزی سے روکا جائے احتکار کرنے والے کو سزا٣لوگو
  پہچاتی ہے اورحکام کے لئے ننگ و عارشمار ہوتی ہے جيسا کہ مالک اشتر کے عہد نامہ ميں ذکر ٓاچکا ہے۔

  )٨“ (و فی رواية عن االمام الصادق عليہ السالم و کل حکرة تضر بالناس و تغلی السعر عليھما فال خير فيھا”
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ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے نقل ہے کہ :چھپا کر ذخيره کيا ہوا ہرمال جس سے لوگوں کو نقصاناور ايک روايت ”
  “پہنچے اور قيمت بڑھنے کا باعث ہو اس ميں خير و بھالئی نہيں ہے

ے ان ہی حالت کی بنا پر ہم ديکھتے ہيں کہ رسول خدا (ص)جس طرح ذخيره اندوزی کرنے والوں سے سختی کے ساتھ نپٹت
تھے يوں ہی اس شخص کے ساتھ بھی ہم ديکھتے ہيں کہ رسول خدا صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم جس طرح ذخيره اندوزی کرنے

والوں سے سختی کے ساتھ نپٹتے تھے يوں ہی اس شخص کے ساتھ بھی طاقت کا استعمال کرنے تھے جو دوسروں کو 
نے اپنے خرمے کے درخت کے“ سمرة ”ساتھ اقدام فرمايجب  کے“ سمرةبن جندب”نقصان پہنچاتا تھا جيساکہ ٓاپ (ص) نے 

بارے ميں جو دوسرے کے گھر ميں تھا سختی کا اثہار کيا ار يہ بات نہ مانی کہ جب وه درخت کو ديکھنے ٓائے گا توصاحب 
خانہ سے اجازت بھی طلب کرے گا جب اس کی يہ سختی صاحب خانہ کے لئے مضر ثابت ہوئی تو رسول خدا (ص)نے 

  )٩کم ديا کہ اس کا درخت اکھاڑ کر اس کے سامنے ڈال ديا جائے (ح
  مذکوره روايات ميں نظر ٓاتا ہے کہ احتکار و ذخيره اندوزی کرنے کے لئے ۔من قسم کی سزا معيّن کی گئی ہے:

  ۔اسے درد پہنچانے واالی مارمارنا۔١
  نظرعام پر الن۔جو کچھ اس نے احتکار کيا ہے اسے ٓاشکار کرنا اور پيچ بازار ميں م٢
  ۔احتکار شده مال جال دينا۔٣

تيسری قسم کی سزا کے سلسلہ ميں ممکن ہے ايک سوال پيش ٓائے ا ور وه يہ کہ احتکار شده ؛مال تلف اور برباد کيوں 
ہو۔مناسب قيمت پر خريدار کے ہاتھ فروخت کيوں نہ کيا جائے اور اس کا پيسہ مالک کے حوالہ کردياجائے؟يا کم از کم ضبط

  کرکے بيت المال ميں شامل کيوں نہ کرليا جائے تا کہ اس کانفع عوام تک پہنچے؟
  جواب ميں ہم کہيں گے:

ممکن ہے کہ جس شخص کا احتکار کيا غلہ جلوا ديا گيا ہو وه غباد سے کام ليتے ہوئے ذخيره سے منع کئے جانے والے 
جلوا ديئے جانے کی تنبيہ و سزا کا مستحق قرار پائے تا کہ حاکم کی مخالفت پر اڑارہتا ہو يہاں تک کہ وه احتکار شده مال 

دوسرے بھی اس عمل سے عبرت حاصل کريں جس طرح حضرت رسول خدا (ص) نے سمرة بن جندب کے خرمے کے 
درخت کے سلسلہ مينخود واسطہ بننے ،دخل دينے مختلف پيشکش کرنے ۔جو سب کی سب اس کے لئے مفيد تھيں ۔کے با 

ی بات پر اڑا ہوا اور ہٹ دہرمی اور عناد پر جما ہوا پايا توحکم ديا اس کا درخت اکھاڑ کر اس کی طرف وجود جب اسے اپن
  پھينک ديا جائے ۔

اور جس طرح ٓانحضرت صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم نے مسجد ضرار کو ڈھادينے کا حکم ديا نيز جس طرح حضرت علی 
عروة بن عشيہ ”و “مصقلةبن ہبيره ”ا ہوا کرتے تھے اور جس طرح عليہ السال م نے ايک مکان جس ميں فاسقين اکٹھ

کے گھروں ميں ان کی عظيم خيانتوں اور نافرمانيوں کی بنا پر سزا و تعزير کے عنوان سے “ جرير بن عبدهللا بجلی ”اور“
  )١٠ويران کرديا۔ (

نشامل نہ کئے جانے کا سبب يہ تھا کہ نيز احتکار شده مال اور دوسرے اموال ،جن کا ذکر گزرچکاہے ،کے بيت المال مي
طاغوت اور ظالم حکام کے ہاتھوں ميں ايک بہانہ يا سند نہ ٓاجائے جس کے ذريعہ وه لوگوں کے اموال پر ناحق قابض 

  ہوجائيں۔

  جائز نفع
يہ چاہتا  يہ بيانکرنے کی ضرورت نہيں ہے کہ اسالم نفع کمانے اور مال و دولت حاصل کرنے سے نہيں روکتا ہے ليکن وه

ہے کہ مال حاصل کرنا ،نفع کمانا جائز اور شرعی راہوں سے انجام پائے جن کی پابندی معاشره کی اقتصادی بنياد ميں خلل 
پيدا نہيں کرتی نہ خود اور دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ساتھ ہی (وه يہ چاہتاہے کہ )اسالمی بازار ميں نئی چيزوں اور 

پھر خصوصی يا عمومی خدمت و محنت کے ذريعہ جو معاشره کا معيار زندگی بلند کرنے  نئے مال کی فروانی کرکے يا
ميں موثر اور عام طور سے لوگوں کی رفاه و ٓاسائش اور ان کی بھالئی نيز کم يا طويل مدت ميں معاشره کی مشکالت حل 

ان باتوں “ه سے ترقی حاصل کرنے کے لئے رفاه و کمال اور زياد”کرنے ميں مفيد ثابت ہوا اور مال و منفعت کا ذريعہ بھی 
  کا لحا ظ رکھا جائے۔

لٰہذا يہ بات طبيعی وفطری تھی کہ اسالم ،جوا،سود يا دھوکہ اور جعل سازی و غيره کے ذريعہ پيسہ کمانے کے طريقوں 
، اقتصادی سے مقابلہ کرے ۔يہ طريقہ جو نہ صرف معاشره کی خدمت نہيں کرتے اس کی سطح زندگی کو بلند نہيں کرتے 

مشکليں حل نہيں کرتے اور اسالمی امت کی دوسری دشواريوں کے حل ميں کوئی کردار نہينادا کرتے بلکہ حقيقت ميں يہ 
دوسروں کی پو نجی نگل جانے اور انھيں تباه و برباد کرنے کے وحشيانہ طريقے شمار ہوتے ہيں اوراسالمی امت اور 
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  سرے بہت سے نقصانات پہنچاتے ہيں۔معاشره کو فکری ،اخالقی ،اجتماعی اور دو
مختصر يہ کہ اسالم جائز طور پر مال و دولت اور نفع کمانے سے ۔جب تک يہ مال معاشره کو ٓاگے بڑھانے اور اس کی 

ترقی کی راه مينحصہ دار معاشره کی اقتصادی سطح بلند کرنے ميں مددگار ،اور اس کی مشکالت حل کرنے ميں دخيل ہو 
  ۔منع نہيں کرتا۔

اسی لئے جيسا کہ مالک اشتر کے عہد نامہ ميں ہے حضرت علی عليہ السالم تاجروں اور صنعت گروں کو منفعت کے سر، 
چشمے رفاه وترقی کے اسباب ،دورودراز کے عالقوں ، جنگلوں،پہاڑوں اور صحراؤں کی پر خطر راہوں سے ملک ميں 

 ١٠/٩ی ہے کہ تجارت انسان کی عزت و سر بلندی ہے اور منافع اور ٓاسائش النے والے کہا ہے يہ بات بھی ذکر ہو چک
روزی اس ميں موجود ہے تجارت سے حاصل شده نفع سے لوگوں کا ايک گروه دوسرے گروه کو روزی پہنچاتا ہے حٰتی ہم 

ماتےيہ ديکھتے ہيں کہ پيغمبر اکرم (ص) جب شہری داللوں کے ذريعہ بغير شہری افراد کا مال بيچنے کو منع کرتے ہيں فر
  ہيں:

  )١١“ (دعوا الناس يرزق هللا بعضھم من بعض”
  “چھوڑ دو خدا وند عالم بعض لوگوں کے ذريعے بعض کو روزی ديتا ہے”

  قيمتوں پر کنڑول
واضح رہے کہ مال و دولت سے لگاؤ اور اکثر اوقات انسان کی فکری تربيتی يا عقيدتی بنياد ميں نقص و خلل کی وجہ سے 

نتوں کی کمزوری بجائے اس کے کے صحيح جہت ميں جدھر خدا چاہتا ہے انسان کی نقل و حرکت کو پيدا ہونے والی ضما
کنٹرول يا توجيہ کرنے ميں م٘وثر ثابت ہو انسان کے افکار و اعمال پر اس کی عقل و وجدان کے تسلط اور اس کے ارادوں 

  لے گئی ہےکو کمزور کرکے اسے عملی طور پر شرعی حکم کی رعايت و پابندی سے دور 
يہی چيز بعض اوقات اس کا سبب ہوئی ہے کہ انسان ميں يہ جرات پيدا ہو کہ وه کبھی ذخيره اندوزی کرے کبھی قيمتوں سے 

کھيلے اور کبھی دھوکہ اور جعل سازی سے کام لے يا سود خوری کرے يا پھر اسالم کی نگاه ميں ناپسند دوسرے طريقہ 
طور پر پورے انسانی معاشره کو سخت نقصانات سے دو چار کرے يہيں سے  اختيار کرے اور امت اسالم يا مجموعی

حکومت پر اسالمی بازار کی ديکھ بھال ،نگرانی تجارتی نقل و حرکت پر کنٹرول اور قيمتوں پر نگرانی کی اہميت واضح ہو 
الم کی تعبير کے مطابق کہ جاتی ہے تاکہ مالک اشتر کے عہد نامہ ميں حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب عليہ الس

کہ اگر اس حد کو پہنج جائے تو اسے کنٹرول ) (١٢قيمت خريد ار يا بيچنے والے کے لئے زيادتی کی حد تک نہ پہنچے (
ميۻ اليا جائے اور اس پر پابندی لگانی چاہئے )بلکہ حضرت امير المومنين عليہ السالم کے عہد نامہ کی عبارت ايسی قيمت

يا “بيچنے والے ”ف داللت کرتی ہے جس ميں خريد ار يا تاجر کسی پر زيادتی نہ ہو کيوں کہ يہ کہنا کہ تعين کرنے کی طر
خريدار کے ساتھ زيادتی نہ ہو اس بات کی دليل ہے کہ قيمت اس پر تھوپی جاتی ہے اور ہم ديکھتے ہيں کہ حضرت امير 

ناقل ہيں کہ ميں حضرت علی عليہ السالم کو شط “و الصہباء اب”المومنين عليہ السالم يہ کام خود انجام ديتے تھے چنانچہ 
  )١٣ميں ديکھا کہ وه قيمت کی ميزان و مقدار کے بارے ميں پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ (“ کال”

ظاہر ہے کہ اگر خود حاکم کے لئے قيمتوں کی نگرانی اور ان پر کنٹرول ممکن نہ ہو تو مجبورا وه اس کام کے لئے ايک 
  دے گا تاکہ شارع مقدس کے مقاصد پورے ہوںاداره تشکيل 

  قيمتونکا تعين يا بے جا زيادتی پر پابندی
  ہم جو کچھ اوپر عرض کر چکے ہيں کہ :

  اول :يہ کہ اسالم نے مال اور نفع کمانے سے نہيں روکا ہے
پسند يده امور کی  دوسرے :ٓادمی کی طمع و اللچ اسے قيمتوں سے کھيلنے ،احتکار کرنے نيز دوسرے نقصان ده اور نا

  طرف کھينچ لے جاتی ہے 
تيسرے : لوگوں کو ان قيمتوں پر مال بيچنے کے لئے ٓاماده کرنا جو کسی بھی خريدنے يا بيچنے والے کے لئے نقصان ده نہ

  ہو حکومت کے فرائض ميں سے ہے
  خود يہ کام ديتے تھے چوتھے: قيمتيں بہر حال کنٹرول کی جائيں اور حضرت امير المومنين عليہ السالم بذات 

ان سب کے باوجود ہم ديکھتے ہيں کہ حضرت پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے احتکار شده جنسوں کی قيمت معين 
  کرنے کو رد فرمايا ہے اسی طرح حضرت امير المومنين عليہ السالم نے بھی يہ اقدام نہيں کيا 

  ھا کہ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم نے فرمايا:چنانچہ بعض نقل شده روايات ميں ہم نے ديک
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  )١۴“ (قيمت خدا کے ہاتھ ميں ہے جب وه چاہے زياده کر ديتا ہے اور جب چاہے کم کر ديتےا ہے ”
اب کيا ہماری پچھلی بات اور موده بات ميں کوئی تناقص ہے ؟ اس کا جواب منفی ہے کيوں کہ ان حضرات کے اقدامات ميں 

طور پر يکجہتی پائی جاتی ہے ،اور ان ميں کوئی تناقص و اختالف نہيں ملتا ان حضرات کے مختلف اقدامات ميں  مکمل
قيمت ”مکمل انسجام و يکجہتی کی وضاحت کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس طرف اشاره کريں کہ اس جملہ 

  سے کيا مراد ہے؟“خدا ک ہاتھ ميں ہے جب وه چاہے زياده کر دے اور جب چاہے کم کردے 
شيخ صدوق نے اس کی وضاحت کی ہے جس کا خالصہ يہ ہے : اگر سستائی اور مہنگائی مال کی زيادتی يا کمی سے 

مربوط ہو تو خدا کے ہاتھ ميں ہے اور اس کے مقابل تسليم و رضا واجب ہے ،ليکن اگر سستائی يا مہنگائی خود انسانوں کے 
کا تمام غلہ خريد لے اور اس کام کے ذريعہ قيمت زياده ہو جائے ،جيسے پيغمبر  عمل کا نتيجہ ہو مثال ايک شخص شہر

اسالم (ص) کے زمانہ ميں حکيم بن حزام کرتا تھا اور وه تمام غلہ جو مدينہ ميں وارد ہو تا تھا خود خريد ليتا تھيہ گرانی اس 
يونکہ اگر اس مورد ميں بھی گرانی کو خداکیشخص کے عمل کا نتيجہ ہے خدا وند عالم کی ذات سے اس کا تعلق نہيں ہے ک

ذات سے متعلق کيا جائے تو جو شخص شہر کا تمام غلّہ خريد ليتا ہے اسے مذمت و مالمت کا مستحق نہيں ہونا چاہئے۔ 
)١۵(  

سے متعلق بات ليکن اگر کوئی دوسرے تاجروں کو نقصان پہچانے کی غرض “گرانی”يہ تو تھی مسلمانوں کے بازار ميں 
قيمت کو نيچے الئے تا کہ ان تاجروں کا سرمايہ ختم ہوجائے اور بازار پر صرف اس کا تسلّط ہو جائے ۔يہ بھی وہی سے 

صورت ہے يعنی ايسے شخص کا عمل جائز نہيں ہے ۔ہاں اگر اس کام سے اس کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا نہ ہو 
شنودی حاصل کرنے کا اراده رکھتا ہو اس صورت ميں اس کا بلکہ وه اس کام سے فقراء کی مدد اور خدا کی رضا و خو

  عمل پسنديده اور مقبول ہے ۔
حاکم نے روايت کی ہے کہ حضرت رسول خدا (ص)بازار ميں ايک ايسے شخص کے پاس گزرے جو بازار کی قيمت سے 

  سستا کھانا فروخت کررہا تھا ٓاپ نے اس سے فرمايا:
ال:نعم قال:صبرا و احتسابا؟قال:نعم قال:ابشر فان الحجاب الٰی سوقنا کا لمجاہد فی تييع سوقنا بسعر ھو ارخص من سعر ؟ق”

  )١۶“ (سبيل هللا والمحتکر فی سوقنا کا لملحد فی کتاب هللا
يعنی ہمارے بازار ميں ہماری (معين کرده ) قيمت سے سستی قيمت پر فروخت کر رہے ہو ؟ عرض کی ہاں مرمايا: ايثار ”

يں؟ عرض کيا ہاں ، فرمايا: بشارت ہو تجھے کہ ہمارے بازار ميں مال النے واال خدا کی راه ميں جہاد اور خدا کے حساب م
  “کرنے والے کے مانند اور ہمارے بازار ميں احتکار اور ذخيره اندوزی کرنے واال کتاب خدا ميں ملحد کے مانند ہے

کيا جيسے اس کے اقدام سے راضی نہ ہوں ليکن  پہلے پيغمبر اسالم (ص)نے اس شخص کے عمل پر ايسے تعجب کا اظہار
جب يہ جان ليا کہ وه شخص اپنے اس عمل سے خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی تشويق فرمائی 

  ساتھ ہی بد نيت تاجر يعنی احتکارکرنے والے کی حقيقت سے بھی اسے ٓاگاه فرمای
ی بدی و نا خوشگواری پر داللت کرتی ہے حضرت علی عليہ السالم نے دوسری دليل جو طے شده قيمت کو نيچے النے ک

کسی کے مال پر قيمت معين نہيں کی ،ليکن جو شخص اس روز کی قيمت سے بڑھ کر مال بيچے اس کے لئے کہا جائے گا 
روں تاجروں کے ،جس طرح تمام تاجر بيچ رہے ہيں تم بھی فروخت کروورنہ بازار سے اٹھ جاؤ مگر يہ کہ غلہ يا کھانا دوس

  )١٧غلوں سے زياده مرغوب اور بہتر ہو (
يوں ہی جو شخص موجوده قيمت سے کم پر مال فروخت کرتا ہے اسے حکم ديا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کی قيمت پر مال 
فروخت کرے ورنہ اس کی سزا يہ ہوگی کہ اس کے کام کا اجازت نامہ منسوخ ہو جائے گا اسے بازار ميں مال فروخت 

نے سے منع کر ديا جائے گ اور اس کاسبب ۔جيسا کہ اشاره کيا جا چکا ہے۔ يہ ہے کہ وه دوسروں کو نقصان پہنچانے کا کر
اراده رکھتا ہے اسی طرح غلہ احتکار کرنے والے کی سزابھی، تجارت کے اجازت نامہ منسوخی اور اس کی تجارتی 

ہ ميں حکيم بن حزام احتکارکيا کرتا تھا اور فقط معين و سرگرميوں پر پابندی ہے جيسے پيغمبر اسالم (ص) کے زمان
  مخصوص حاالت ميں ضمانتيں لينے بعد اسے تجارت کی اجازت دی گئی

مذکور باال باتوں سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ يہ جو حضرت رسول خدا (ص) نے احتکار شده مال پر قيمت نہيں لگائی
کوئی اقدام نہيں کيا اس کا سبب يہ تھا کہ قيمت خداوند عالم کے ہاتھ ميں ہے ،جساور حضرت علی عليہ السالم نے بھی ايسا 

کا تعلق موجوده مال کی مقدار لوگوں کی ضرورت اور توجہ کا تناسب اور طبيعی اسباب و حاالت سے ہے ايسی صورت 
  ميں بال کسی ضرورت کے قيمت کا تعين صاحب مال پر ظلم شمار ہوتاہے 

فطری اسباب و علل کے تحت پيدا ہونے والی گرانی کے نتيجہ ميں پيدا وار ميں زيادتی يا بازار ميں مال اسی طرح طبيعی و 
کی فراوانی وجود ميں ٓاسکتی ہے چاہے مال کسی دوسری جگہ سے اليا جائے اس بنا پر قيمت کا تعين جو اس مطلوب و 
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  مفيد صورت حال کی راه ميں رکاوٹ بن سکتا ہے مناسب نہ ہوگا 
حتکار شده مال کو باہر الکر اسے بازار ميں ايسی جگہ رکھنا کہ سب اسے ديکھ سکيں بازار ميں مال کی فراوانی اور ا

لوگوں کی ضرورت و احتياج نيز دوسرے امور پر بھی فطری طور سے اپنا اثر ڈالے گا اس طرح مال کی قيمت فطری طور
  کی ضرورت ہی پيش نہ ائے گی پر خود بخود معين ہو جائے گی اور قيمت تعيين کرنے 

ليکن ظاہر ہے کہ۔ جيسا کہ امام جعفر صادق عليہ السالم کی روايت ميں نقل ہوا اور مالک اشتر کے عہد نامہ ميں بھی اس 
کی طرف اشاره ہوا ہے ۔ جس طرح عام قيمت سے کم پر مال بيچنے والے کو بازار سے اٹھ جانے کا حکم دے ديا جاتا ہے 

کو نقصان نہ پہنچائے اور دوسرے تاجروں کو ضرر نہ پہنچے ۔يوں ہی ۔ اگر صاحب مال اپنے احتکار شده تاکہ وه دوسروں
مال کو اونچی قيمت پر جو لوگوں کے نقصان کا باعث ہو بيچے تو اسے بہر حال خريدار کو نقصان پہنچانے سے روکنا 

  ں کو نقصان پہنچانے سے روکا گيا ہے چاہئے جيسا کہ مالک اشتر کے عہد نامہ ميں قيمت اونچی کرکے لوگو
ہر احتکار شده مال جو لوگوں کو نقصان پہنچائے اور ”اور امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت ہے کہ ٓاپ نے فرمايا: 

مالک اشتر کے عہد نامہ ميں بھی احتکار کے سلسلہ ميں ٓايا ) ١٨“ (قيمت کو اوپر لے جائے اس ميں کوئی خير نہيں ہے 
  “احتکار لوگوں کو نقصان پہنچانے کادروازه اور حکام کے لئے ننگ و رسوائی کا سبب ہے ”  ہے :

کے مصداقات ميں سے جانا ہے جوحاکم کو ی اختيار ديتا ہے کہ عوام “ الضرر”بنابر اين امام عليہ السالم نے احتکار قاعده 
حاکم کو خرمے کا درخت اکھاڑ کر اس کے مالک  کو نقصان پہنچے سے بچا نے کے لئے اقدام کرے، يعنی وہی اختيار جو

(سمرة بن جندب) کے سامنے ڈال دينے کے سلسلہ ميں حاصل تھا۔کيونکہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے مال 
ذخيره کرنے اور چھپا دينے ميں ۔کہ اس پر پابندی لگنی چاہئے اور مال باہر نکال کر اسے منظر عام پر رکھنے کا حکم دينا 

ئے ۔اور لوگوں کو ضرر نقصان پہچانے کے لئے اونچی قيمت پر مال بيچنے ميں کوئی فرق نہيں ہے کہ اس صورت چاہ
حال پر بھی پابندی لگنی چاہئے کيوں کہ دونوں مورد ميں بنياد ايک ہی ہے ۔ يا يہ کہ احتکار اور قيمت کے ذريعہ لوگوں کو 

ں پر پابندی لگائی جائے ۔ اسالم نے دوسری راه (يعنی دونوں پر پابندی ) ضرر و نقصان پہنچانا دونوں جائز ہوں يا پھر دونو
کو اختيار کيا ہے اس لئے کہ جس بنياد ی چيز سے روکا جارہا ہے يعنی عوام کو نقصان پہنچنا وه دونوں صورتوں ميں 

  موجود ہے 
تعدی نہ کرے اور دوسرونکو نقصانمختصر يہ کہ مالک ٓازاد ہے کہ اس بات کی رعايت کرتے ہوئے کہ فروخت ميں ظلم و

نہ پہنچائے بقيہ وه جس قيمت پر چاہے اپنا مال فروخت کر سکتا ہے اب وه تھوڑے نفع پر راضی ہو جاتا ہے يا زياده فائده 
چاہتا ہے يا ايک شخص کو بہت ہی کم نفع ميں يا سر سے نفع لئے بغير مال بيچتا ہے اور دوسرے کو اونچی قيمت پر مال 

رتا ہے اور حکومت نگراں و محاسب ہے جو مناسب و ضروری وقت پر امور کو اپنی حدود ميں النے کے لئے فروخت ک
دارو عمل ہوتی ہے اور ۔ جيسا کہ عرض کيا جا چکا ہے ۔ نقصان ده زيادتی پر پابندی لگاتی ہے اور ضرورت پڑنے پر 

ے کا حکم ديتی ہے بلکہ ممکن ہے اس سے بھی ٓاگےمجرموں کا اجازت نامہ منسوخ کرديتی ہے يا اسے بازار سے نکل جان
بڑھ کر اقدام کرے جيسا کہ پيغمبر اکرم (ص) نے سمره کا درخت اکھاڑ پھکوا ديا خيبر ميں ديگيں الٹوا ديں اور امير 

  المومنين عليہ السالم نے احتکا ر شده غلوں کا انبار جلوا ڈاال 
ئے حضرت امير المومنين عليہ السالم کے عہد نامہ جہاں بيچنے والے پر ممکن ہے يہ کہا جائے کہ مالک اشتر کو لکھے ہو

زبر دستی اور زيادتی کی بات بيان کی گئی تھی ،يہ سمجھا جائے کہ اگر ولی وحاکم کسی مصلحت کے تحت مال پر ايک 
 قيمت معين کرے تو اسے اس کا حق اسی طرح سے حاصل ہے جسے عرض کيا جا چکا ہے کہ حضرت رسول اکرم

(ص)نے پکنے سے پہلے بھل فروخت کرنے سے منع اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے روکنے کے لئے خيبر ميں 
چلنے اور دوڑنے کے بيچ کا انداز)کريں يا خضاب لگانے کا “(ہرولہ ”ديگيں الٹ ديں اور طواف ميں حکم ديا کہ مسلمان 

  رحکم ديا يا شہر ميں کبوتر کا شکار کرنے سے منع فرمايااو
البتہ يہ جو ہم کہتے ہيں کہ ولی و حاکم ايسے اقدام کا حق رکھتا ہے ،يہ اس مورد ميں ہے کہ ابھی لوگوں کی ضرورت و 
احتياج شديد نہ ہوئی ہو اور حرج مرج کی نوبت نہ ٓاگئی ہو ، ايسی صورت ميں ولی و حاکم واليت و حاکميت کے اعتبار 

عتبار سے سہی ليکن ضرورت و حرج کی صورت ميں حاکم پر يہ بات الزم سے دخل دينے کا حق رکھتا ہے چاہے ثانوی ا
  و فرض ہوتی ہے 

  ايک ضروری ياد دہانی
ظاہر ہے کہ اوپر جو باتيں کہی گئی ہيں ان کا تعلق ايسے احتکار و ذخيره اندوزی سے ہے جو عمومی سطح پر خلل اور 

ہر کا غلہ خريد لے اور لوگ اس سے محروم ہوں ورنہ لوگوں کے لئے ضرر و نقصان کا باعث ہو جيسے کوئی پورے ش
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مال کا مناسب و قت تک رکھنا يعنی جب تک لوگوں کی مانگ اور ان کی توجہ ميں اضافہ ہو۔ جب مہ بازار ميں وه مال 
کے منطوق کے مطابق اس راه سے ) ١٩موجود بھی ہو۔ منع نہيں ہے اور معصومين عليہم السالم سے نقل شده روايات (

  ده نفع کمانا جائز ہےزيا
 -------------   

 ١٠،بحار االنوار طبع قديم ج/١١١و١١٠ص/٣،نہج البالغہ شرح عہد ج/١۴٠،تحف العقول ص/١۶و٩٩ص/۵۔نہج السعاده ،ج/)٢۔١
ٓاخری مٔاخذ ٣٧٢و٣٣٧١،ص/١۔دعائم االسالم ج/۴۴۵ص/ ٢،مستدرک الواسائل ج/٨٩و٨٨ص/ ١٠٠و طبع جديد ،ج/ ۶١١و۶١٠ص/

  حضرت علی کے بجائے حضرت رسول خدا سے منسوب کيا گيا ہے ميں اس خط کو
  ٣١ص/۵۔نہج السعاده ج/۴۶٩ص/٢۔ مستدرک الواسائل ،ج/٣۶ص/ ٢۔دعائم السالم ج/)٣
،التہذيب ٢٠٨۔عوالی اللئالی، ص٢۶۵،ص/٣۔من اليحضره الفقيہ ج/١١۵و١١۴،ص٣۔استبصار،ج٣٨٨۔توحيد صدوق، ص)۴
  ٣١٧،ص١٢۔ وسائل ج۵٨۵، ص١۔تذکرة الفقہاء، ج١۶٢و١۶١،ص٧ج
  ۶۵،ص٩۔المحلی ج)۵
  ٢٨٨و١٢٢و١٢١از عقيلی۔نيز رجوع فرماء معالم القريہ ص ١٠٣،ص/۴۔کنزل العمال ج/)۶
  ۶۵ص٩۔المحلی ج)٧
  ١٠٣،ص۶المصنف ابن ابی شيبہ،ج ٣۵،ص٢۔دعائم اسالم ج)٨
۔وسائل  ١۴٧ص/ ٧۔التہذيب ج/ ٢٣٣و١٠٣ص/٣۔من ال يحضره الفقيہ ج/٢٩۴و ٢٩٢،ص/۵۔کافی ج/)٩

۔ التنظيم االسالميہ ١۴ص/٢۔مصابيح السنة بغوی ج/۴۴٢ص/٢۔الفائق ج/ ١٢٧ص/ ١٠٠۔بحاراالنوار ج/٣۴١و٣۴٠ص/١٧ج/
  ٣۵٢ص/ ٢۔ از ابو داؤد واز عون المعبود ج/٣٢١ص/
  ۔٢٧٧و۴۶۵و۴١٧ص/ ٢۔نمونہ کے طور پر مالحظہ فرمائيں:انساب االشراف ج/)١٠
۔من اليحضره الفقيہ ۵٨ص/٧۔التہذيب ج/١٢٨ص/۵۔کافی ،ج/ ٣٢٨و٣٢٧ص/١٢، وسائل ،ج/ ١١ص/١۔ امالی شيخ طوسی ج/)١١
۔الجامع ٢۵۶ص/٧۔سنن نسائی، ج/٢٧٠ص/٣۔سنن ابی داؤد ،ج/۶ص/۵،صحيح مسلم ج/١١۵ص/٣۔استبصار ،ج/٢٧٣و٢۶٨ص/٣،ج/

نة از طہرانی ،مسلم و احمد ۔مصابيح الس٣٧و٣۶ص/۴۔کنزالعمال ج/٧٣۴ص٢۔سنن ابن ماجہ ،ج/۵٢۶ص/ ٣الصحيح ترمذی ج/
۔معالم ۵٨۵ص/١۔تذکرة الفقہا ج/٢١٠و٢٠۶ص/٣۔عوالی النسائی ج/٨٣ص/۴۔ مجمع الزوائد ج/٢۶ص/۴۔ نصب البراية ج/٨ص/٢ج/

۔نيز اس کے حاشيہ ميں ہے کہ بخاری کے عالوه دوسرے اصحاب صحاح نے يہ روايت نقل کی ہے تتيسير الوسول ٢١٣القربة ص/
  ۴٧و۴۶ص/٢ج/
ايد مالک اشتر کے عہد ميں امام علی عليہ السالم کا يہ فقره کہ اور قيمتيں جو کسی بھی بيچنے ۔بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ ش)١٢

والوں يا خرديد ار پر زيادتی کا سبب نہ ہو ں احتکار اور احتکار کرنے والے کی طرف سے ذخيره شده مال فروخت کرنے کے اقدام 
قام لينے کی غرض سے ان کا ذخيره شده مال ضبط کر ليا جائے يا سے مخصوص ہے اور وه بھی اس لئے کہ ذخيره اندوزوں سے انت

  معمولی قيمتوں پر بيچ ديا جائے لٰہذا حضرت کا يہ کالم قيمت تعين کرنے کی شرعی حيثيت کو ثابت کرتا ہے
م اس سے پہلے ہم يہ کہتے ہيں کہ بظاہر يہ کالم احتکار کے مسئلہ سے مخصوص نہيں ہے کيوں کہ اگر يہ احتکار سے روکنے کا حک

کی گفتگو ميں بيان ہو چکا ہے ليکن صرف احتکار سے منع کردينے کا الزمہ يہ نہيں ہے کہ احتکار کرنے والوں کے اموال کی قيمت 
معين کرنے بيچنے يا انھيں ضبط کرنے کا جواز حاصل ہو جائے جس طرح کہ فروخت ميں ٓاسانی پيدا کرنے اور عادالنہ ناپ تول کے 

ے کا حکم احتکار سے مخصوص نہيں ہے جس پر پابندی لگانے کا حکم اس پہلے ٓاچکا ہے احتکار کرنے والے کو ساتھ سے بيچن
سزا دينے کا حکم بھی ان تمام جملوں کے بعد ٓايا ہے (اور مذکوره زير بحث جملہ کو احتکار کی مورد سے مخصوص نہيں کيا جا سکتا 

وتا ہے کہ يہ اوامرخود مستقل اور عام ہيں جن عمل مطلق طور سے ۔احتکار کے )اس بنا پر مالک اشتر کے عہد نامہ سے ظاہر ہ
  عالوه دوسرے مورد ميں بھی۔ واجب ہے

  “الرياض النضرة” مطبوعہ الہور اور نقل از١۵۴،نقل از کتاب ارجح المطالب ،ص/۵۶٣ص/٨۔ محقات احقاق الحق ،ج/)١٣
۔استبصار ، ٢۶٨و٢۶۵ضره الفقيہ ،ج/ ص/۔من ال يح١۶٣و١۶٢ص/۵۔کافی ج/٣٨٨۔ توحيد صدوق ،ص/)١۴
 ٢۴٩ص/٢۔ سنن دارمی ،ج/٢٧٢ص/٣۔ سنن ابی داؤد، ج/٣١٧ص/ ١٢۔وسائل ،ج/١۶٢و١۶١ص/ ٧۔التہذيب ،ج/١١۵و١١۴ص/٣ج/

، بعض گزشتہ مٔاخذ سے نقل نيز ہزار ، عبد الرزاق ١٠۵و١٠۴و۵٧تا۵۴ص/۴۔النز العمال ج/٧۴٢و٧۴١ص/٢۔سنن ابن ماجہ ،ج/
، اور اس ٢۶٣و٢۶٢ص/ ۴رْمْ◌ْ◌زی ، ابن حيان طبرانی ، ديلمی، عقيلی ،ابن النجار خطيب ، رافعی اور نصب الرايہ ج/،بيہقی ، احمد ،ت

۔ معالم  ٨۵ص/٢کشف االستار ج/ ٧ص ٢۔المعجم الصغير ج/۵٨۵ص/ ١۔ تذکرة الفقہا ج/١٠٠و٩٩ص/۴حاشيہ ميں مجمع الزوائد ج/
  ١٢٠القريہ، ص/

  ٣٩٠و٣٨٩۔ توحيد صدوق ،ص/)١۵
نقل از مستدرک و از ۵۵و۵٣ص/۴تلخيص مستدرک ذہبی (چاپ شده در حاشيہ مستدرک) کنزالعمال ج/١٢ص/٢مستدرک حاکم ج/۔)١۶

اس ٓاخری مٔاخذ ميں سمھودی نے روايت کو ايک لفظ کے اختالف کے  ٧۵۶ص/٢زبير بن بکار ،در اخبار المديريت ۔وفاء والوفا ،ج/
  ادتی سے مراد مال ميں زيادتی ہے ساتھ نقل کيا ہے اور کہا ہے کہ قيمت کی زي

  ۴۶٩ص/٢۔مستدرک الوسائل ج/٣۶،ص/٢۔ دعائم االسالم ج/)١٧
  ۴۶٨ص/٢مستدرک الوسائل ج/ ٣۵ص/٢۔ دعائم االسالم ،ج/)١٨
۔استبصار ١۶٠ص/٧۔ التہذيب ج/٣٩٠و ٣٨٩و ٣٨٨۔التوحيد ،ص/٣۶۶ص/٣۔من ال يحضره الفقيہ ،ج/١۶۵ص/۵۔کافی ،ج/)١٩
 ۵٨۵ص/١۔ تذکرة الفقہا ء ج/ ۴۶٩و۴۶٨ص/٢حظہ فرمائيں مستدرک الواسائل ج/۔نيز مال١١۶و١١۵ص/٣،ج/
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 بازار اسالمی حکومت کے سايہ ميں

 

  غير ملکی تجارت اور ٹيکس

فقہائے اسالم نے کفار حربی و خير حربی اور باغی مسلمانوں سے اسلحہ خريد نے اور ان کے ہاتھ بيچنے کے موضوع پر 
بحث و گفتگو کی ہے لٰہذا اس موضوع کو چھيڑنے کی ضرورت نہيں ہے ہم يہاں کفار سے عام مال خريدنے اور ان کے 

يعہ ملک ميں مال وارد کرنے پر تشوق کے سلسلہ ميں اشاره ہوتھوں بيچنے کے سلسلہ ميں حاکم کے دخل اور اس کے ذر
کريں گے اسی طرح اس بارے ميں بھی گفتگو کريں گے کہ کيا تاجر وں سے ٹيکس ليا جاتا تھا يا اسالم ميں ٹيکس لينا جائز 

  نہيں تھ

  غير مسلمان سے تجارت
حٰتی غير مسلمان کے لئے فقرو غربت ،سختی سب سے پہلے ہم اس نکتہ کی طرف اشاره کرتے ہيں کہ اسالم کسی کے لئے

  اور تنگدستی نہيں چاہتا ہے
ان عليا عليہ السالم قد کتب الی قرظة بن کتب االنصاری :امابعدفان رجاال من اہل الذمة من عملک ذکروا نہرا فی ارضھم ،قد ” 

نھر،فلعمری ،الن يعمر وا احب الينا من ان يخرعفا و اذقن ،و فيہ لھم عمارة علی المسلمين ،فانظر انت و ھم ، ثم اعمر واصلح ا
  علی عليہ السالم))(١“ (جوا ،وان يعجزوا او يقصروا فی واجب من صالح البالد و السالم 

کو لکھا ہے:تمھارے تحت فرمان عالقہ کے کچھ اہل ذّمہ افراد نے“قرضة بن کعب انصاری ”حضرت علی عليہ السالم نے ”
ايک نہر تھی جو پٹ گئی اور خشک ہوگئی ہے اور وہاں ان کی ٓابادی ہے پس تم اور وه لو گ  کہا ہے کہ ان کی زمينوں ميں

اس کام کا جائزه لو اس نہر کی صفائی و ااصالح کرو اور انھيں ٓاباد کرو ميری جان کی قسم اگر وه ٓاباد ہوں تو يہ ہمارے 
ونے کی صورت ميں )وه مجبور و ناتوان ہوں گے يانزديک ان کے کوچ کرنے سے زياده محبوب ہے ۔(کيونکہ ٓاواره وطن ہ

  “ ان کاموں کے کرنے سے معذور ہوں گے جن ميں حکومت کی خير وصالح ہے والسالم
  يہ سياست ذمی کافروں سے مخصوص نہيں رہی ہے بلکہ دوسروں کے شامل حال بھی رہی ہے :

کما انّہ قد ارسل اليہم بعد الفتح )٢حينما تبلوا بالقحط ( لہم معونة مکة اہل الیٰ  دينار ماة بخمس ارسل قد ملسو هيلع هللا ىلصفان رسول هللا”
  )٣“ (بمزيد من االموال ايضا 

 جس بھيجے لئے کے مدد کی ان دينار سو ،پانچ تھے ہوگئے مبتال ميں قحط جب کو مکہ اہل نے ملسو هيلع هللا ىلصحضرت رسول خدا ”
  “ بھيجے اموال مزيد پاس کے ان بھی بعد کے مکہ فتح نے ٓاپ طرح
لئے تھا کہ اسالم لوگوں کی فالح و خوشبختی چاہتا ہے ، کہ لوگ جائز طريقوں سے ہاتھ ٓانے والی خير  اس صرف يہ اور

برکت سے فائده اٹھائيں بشرطيکہ وه ان فوائد کو اسالم اور انسانوں کے خالف جنگ کے لئے بروئے کار نہ الئيں اور انھيں 
  مخالفت و مخاصمت کی بنياد نہ بنائيں

و ايک عيسائی شخص تھا اور ايک تجارت کے سلسلہ ميں مدينہ ٓايا اور دولت اسالم سے مشرف ہوا تھا ، ج“ سيماالبلقاوی ”
سے مدينہ گيہوں لے کر ٓائے اور وہاں فروخت کيا اور جب وہاں سے خرمے “ بلقاء”بيان کيا جاتا ہے کہ اس نے کہا :ہم 

 اس انھيں ٓاکر ميں خدمت کی ملسو هيلع هللا ىلصضرت رسول خدا خريدنا چاہے تو لوگوں نے ہميں اس کی اجازت نہيں دی ،ہم نے ح
  :فرمايا سے ان نے) ص( ٓانحضرت تھے رکاوٹ ميں راه ہماری لوگ جو دی اطالع کی قضيہ

  )۴( “يحملوه ھم ؟ذرو يحملونہ الذی التمر ٰھذا بغالء ٰھذاالطعام رخص يکفيکم اما”
ور خرما جو يہ لے جا رہے ہيں انھيں مہنگا فروخت کيا کيا تمھارے لئے يہ کافی نہيں ہے کہ تم نے سستا گيہوں حاصل کيا ا

  “ہے ؟ چھوڑ دو لے جائيں
  اس روايت سے دو باتيں سمجھ ميں ٓاتی ہيں :

ايک يہ کہ غير مسلم تاجر اپنا مال لے کر مسلمان عالقوں ميں ٓاتے رہے ہيں ۔ حٰتی روايت ہے کہ غير مسلمان تاجروں کو 
حاصل تھا۔چنانچہ جابر سے نقل ہے کہ ہم پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم جنگ کے زمانہ ميں بھی خصوصی تحفظ 

  )۵کے زمانہ ميں مشرک تاجروں کو قتل نہيں کرتے تھے (
دوسری يہ کہ يہ روايت اگر چہ صراحت کے ساتھ اس بات پر داللت نہيں کرتی کہ اہل مدينہ کا مال نہ فروخت کرنا پيغمبر 

تھا جو ٓانحضرت (ص) نے پہلے صادر فرمايا ہو ،ليکن اس سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ اہل  تحت کے حکم کے ملسو هيلع هللا ىلصاسالم 
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مدينہ غير مسلمانوں کے ہاتھ بنيادی و اساسی جنس فروخت نہيں کرتے تھے بلکہ ثمامہ کے قول ۔ جسے ہم ٓائنده نقل کريں 
کو ضروری سمجھتے تھے کہکم ازکم غذائی گے ۔ کے عالوه اس روايت سے يہ استفاده بھی ہوتا ہے کہ مسلمان اس بات 

اشياء کو دوسرے ملکوں منجملہ مشرکين کے ملکوں ميں صادر کرنے کے سلسلہ ميں حضرت رسول خدا (ص)سے اجازت 
  حاصل کريں ،کم از کم ثمامہ اسی کے معتقد تھے

لہجہ ميں ) ان سے کہا : کيا تم  بخاری اور مسلم نے روايت کی ہے کہ جب ثمامہ اسالم الئے اور اہل مکہ نے (شماتت ٓاميز
اسالم کی طرف مائل ہو گئے ؟ تو انھوں نے مشرکين مکہ کو جواب ديتے ہوئے کہا اس خد ا کی قسم جس کے قبضہ ميں 

ثمامہ کی جان ہے ،مکہ کے اطراف سے ايک دانہ بھی تم تک نہيں پہنچتا جب تک حضرت محمد صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم 
ہہ کر وه اپنے مسکن کی طرف چلے گئے اور مکہ ميں مال و غلہ لے جانے سے گريز کيا يہاں تک کہ اجازت نہ ديں يہ ک

قريش سختی اور مشقت ميں مبتال ہو گئے اور حضرت رسول خدا کی خدمت ميں ايک خط لکھا اور ان سے اپنی قربت کا 
 )۶ٓائے چنانچہ رسول خدا نے ايسا ہی کيا (اظہار کرتے ہوئے درخواست کی کہ ثمامہ کو لکھيں کہ وه ہمارے لئے غلہ لے 

  اس روايت سے تين باتيں معلوم ہوتی ہيں ؛
  ايک يہ کہ مسلمانوں نے مشرکوں کا اقتصاد ی محاصره کر رکھا تھ

  دوسرے يہ کہ مسلمان ،اہل مکہ کو غلہ فروخت کرنے کے لئے حضرت رسول اکرم کی اجازت ضروری سمجھتے تھے
  دشمنوں کو غلہ فروخت کرنا اور ان سے تجارتی رد وبدل کرنا جائز قرار ديا گيا ہے اور تيسری بات يہ کہ جنگی

  مال وارد کرنے کی تشويق
 ہيں فرماتے صادر العمل دستور ايک ہيں حاکم و ولی کے حکومت اسالمی جوملسو هيلع هللا ىلصہم ديکھتے ہيں کہ حضرت پيغمبر اکرم 

لوں کو اہم امتيازات بخشتے ہيں اور ان کے حق ميں وا کرنے وارد اشياء و مال بنيادی اور ضروری مطابق کے جس
  حکومت کے اوپر بڑی ذمہ دارياں عائد کرتے ہيں

۔حکومت تاجروں کے نقصانات کا جبران کرے اس ميں ان تمام چيزوں کی ضمانت کو شامل سمجھنا چاہئے جو ان کے ١
  اختيارات سے باہر تلف ہو اور تباه ہو جائے

  ر نہ جائيں حکومت ان کے تمام مخارج پرداشت کرے۔جب تک وه محل فروش سے باہ٢
البتہ ان امتيازات کے مقرر کرنے کا يہ مطلب نہيں ہے کہ تاجر اس سے غلط فائده اٹھائيں اور احتکار کريں ،کہ روايت ميں 

  ٓايا ہے کہ ٓانحضرت نے فرمايا:
  )٧“ (ضامن وال ينبغی فی سوقنا محتکرمن حمل اليناطعا ما فھو فی ضيافتنا حٰتی يخرج و من ضاء لہ شئی فانا لہ ”
جو شخص ہماری طرف غلہ لے کر ٓائے جب تک وه (عالقہ سے) خارج نہ ہو ہمارا مہمان ہے اور اگر کسی کی کوئی چيز”

 “ضائع ہو جائے تو ميں اس کی ضمانت ليتا ہوں اور سزا وار نہيں ہے کہ ہمارے بازار ميں کوئی محتکر و ذخيره اندوز ہو
الامتيازات کے عالوه مالک اشتر کے عہد نامہ جسے ہم پہلے مقالہ ميں ذکر کر ٓائے ہيں ،تاجروں اور صنعت مذکوره با

  کاروں سے متعلق چار دوسرے فريضے بھی حکومت پر عائد ہوتے ہيں 
  ۔ان کی راہوں اور گزرگاہوں کو پر امن بنان١
  ۔ان کے حقوق ادا کرن٢
  ہوں يا نزديک  ۔ان کے امور کی ديکھ ريکھ چاہے وه دور٣
۔نيز حضرت امير المومنين عليہ لسالم نے مالک اشتر کو حکم ديا کہ ايک جگہ پر رہنے والے اور مستقل سفر کرنے والے۴

تاجروں اور صنعت کار سے ان کی نصيحتيں اور نيک مشورے سنو اور انھيں نيکی اور بھالئی کی ہدايت کرو اور اس کی 
  وجہ يہ بتائی کہ:

  ع کے سرچشمہ ہيںالف) وه مناف
  ب) معاشره کے رفاه و ٓاسائش کا ذريعہ ہيں

ج)يہ لوگ منافع اور اسباب رفاه ،دور درازکے عالقوں خطرناک جگہوں خشکی ، دريا ،جنگلوں اور پياڑی عالقوں سے 
  شہروں ميں وارد کرتے ہيں 

کے عالوه اسالم نے انھيں زمانہ جاہليت  درحقيقت يہوه اہم امتيازات ہيں جو اسالم تاجروں اور صنعت گروں کو ديتا ہے ان
جو اہل کتاب سے اپنائے گئے تھے اورانھيں تاجروں سے وصوال جاتا تھا ،معاف کر ديا ٹيکس کا )٨کے رواج يعنی ٹيکس (

وصولنا حرام اور وصولنے والوں کی سخت مذمت کی جيسا کہ ان روايات کا جائزه لينے سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے 
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  منابع کی طرف ہم ٓاينده اشاره کريں گےجن کے بعض 

  تجارت پر ٹيکس
حديث اور تاريخ کے جاننے والوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ وه پہال شخص جس نے تاجروں پر ٹيکس (مکس و 
عشر)مقرر کيا خليف٘ہ دوم عمر بن خطاب تھے جھنوں نے مسلمانوں سے ايک چوتھائی عشر ،کفار ذمی سے ٓادھا عشر اور 

اس قسم کا ٹيکس شہر ميں مقيم تاجروں اور باہر سے مال النے والوں ) ٩ن مشرکوں سے جوذمی نہيں تھے کامل عشر ليا۔ (ا
  سے ليا جاتا تھ

، ١٠/١سے“نمط”ميں خليفہ عمر کے زمانہ ميں مدينہ کے بازار پرمنصوب کيا گيا تھا اور ہم :”ابن السائب ابن يزيد نے کہا 
ہم کسی مسلمان اور ”سے نقل شده روايت جس ميں وه کہتے ہيں کہ “ زياد بن جدير ”ناپر اس ب) ١٠وصول کرتے تھے (

کسی معاہد کافر (ذمی )سے عشر نہيں ليتے تھے ،اور جب ان سے سوال کيا گيا :پس کن لوگوں سے عشر ليتے تھے ؟توکہا 
:  
ے جب ہم ان کے پاس جاياکرتےکافر حربی تاجروں سے ،اسی طرح وصول کرتے تھے جيسے وه ہم سے وصوالکرتے تھ”

ا س روايت کو خليفہ عمرکے حکم ۔جس ميں مسلمانوں ، کفارذمی اور کفار حربی سے عشر لينے کا دستور ) ١١“ (تھے 
  موجود ہے۔کے پہلے کی روايت پر محمول کرنا چاہئے 

کم سے خليفہ کی مخالفت کی البتہ يہ اس صورت ميں ہے کہ ہم يہ نہ کہيں کہ يہ روايت جعل شده ہے تاکہ پيغمبر کے ح
 عشر سے ذمی کافر اور مسلمان ساتھ کے سختی اور صراحت پوری نے ملسو هيلع هللا ىلصتوجيہ کريں کيوں کہ حضرت رسول خدا 

  )١٢( فرماياہے منع سے لينے
) ١٣جيسا کہ عشار (عشر اصول کرنے والے )اور ٹيکس لينے والے کے سلسلہ ميں بھی بہت زياده مذمت نقل ہوئی ہے (

 عمل من کان نہ ال” کہ تھا يہ سبب کا دينے قرار باطل اسے اور روکنے سے عمل اس کےملسو هيلع هللا ىلصيغمبر اکرم اور حضرت پ
وه زمانہ جاہليت کے اعمال ميں سے تھا بلکہ جس طرح تحريف شده توريت اور انجيل جو اس وقت موجود ) ١۴( “الجاھلية

کہ يہ عمل اہل ) ١۵ی کی طرف اشاره کيا ہے (ہيں بہت سے موارد ميں اس کی صراحت کرتی ہيں اور مقريزی نے بھی اس
  کتاب سے اخذ کيا گيا ہے 

محمد بن مسلم نے امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت کی ہے کہ حضرت نے اس سوال کے جواب ميں کہ :کيا جزيہ کے
،يوں ہی عشر لينے کی ) ١۶عالوه کوئی اور چيز بھی کافر ذمی کے اموال يا جانوروں ميں سے لی جائے گی؟فرمايا: نہيں (

  ممانعت کے سلسلہ ميں بہت سے دالئل و شواہد پيش کئے جا سکتے ہيں جن کی يہاں گنجائش نہيں ہے
 تو ہے فرمايا منع ساتھ کے سختی سے کرنے وصول ،ٹيکس عشری نےملسو هيلع هللا ىلصاب جب کہ ہم نے جان ليا کہ پيغمبر اکرم 

  ل شده روايت صحيح نہيں ہے اس روايت ميں ٓايا ہے کہ :نق سے قدامہ ابن کہ ہے جاتی ہو واضح بات يہ لئے ہمارے
کو کسی جگہ عشور کی وصوليابی کی نگرانی اور تصديق کے لئے بھيجنا چاہا ،انس نے “ انس ابن ملک ”خليفہ عمر نے 

کام کيا کہا :يا امير !کيا مجھے ٹيکس و غيره کے سلسلہ ميں منصوب فرما رہے ہيں ؟ عمر نے کہا :ميں نے تمھارے ذمہ وه 
 ديا حکم مجھ اور کئے ذمہ ميرے معامالت کے عشور نےملسو هيلع هللا ىلص ٓانحضرت تھ کيا ذمہ ميرے نےملسو هيلع هللا ىلصہے جسے رسول خدا 

  )١٧( کروں وصول عشر پورے سے حربی ر او عشر ادھا سے ذمی کافر ، عشر چوتھائی ايک سے مسلمانوں کہ
نےملسو هيلع هللا ىلصگئی ہے کہ اگر چہ حضرت رسول خدا  بظاہر يہ معلوم ہوتا ہے کہ روايت اس بات کی توجيہ کی نيت سے جعل کی

 کا ٹيکس اس اور تھا کيا منع پر طور مکرر ساتھ کے تاکيد سے کرنے وصول)  مکس اور عشر( ٹيکس عشری
 بھی ميں عہد کے خالفت کی عمر تک زمانہ ايک نيز ميں عہد کے ابوبکر خالفت اور ميں زمانہ کے) ص(وجودٓانحضرت

  ی اسے وضع کيا اور اور مقرر کيا ہے ہ نے عمر باوجود کے اس تھا نہ
  کيا حضرت علی نے اپنی خالفت کے زمانہ ميں عشر ی ٹيکس وصول کيا؟

منقول ہے کہ :خالفت عثمان کے زمانہ ميں فاحشہ اور بدکار عورتوں سے عشر وصول کيا جاتا تھوه ٹيکس حضرت علی 
  )١٨واپس کر ديا (عليہ السالم کے زمانہ ميں ان کے پاس اليا گيا اور ٓاپ نے اسے 

يہ بات اس سے زياده داللت نہيں کرتی کہ حضرت امير المومنين عليہ السالم نے اس خاص مورد ميں عشر واپس کيا ہے 
اور ايسی کسی نص يا روايت کا وارد نہ ہونا جو اس پر داللت کرے کہ حضرت علی عليہ السالم نے عشور کو رد کيا ہے يہ

ول کرنے پر مجبور تھے کيوں کہ اس کا رد کرنا ان کے ممکن نہ تھا اور ٓاپ اسے ظاہر کرتا ہے کہ حضرت اسے قب
کی ايجاد جس کی داغ بيل عمر )٢٠پر پابندی ) اور نماز تراويح () (١٩منسوخ نہيں کر سکتے تھے جس طرح سے خمس (
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  اور دوسرے مورد ميں بھی حضرت علی عليہ السالم مخالفت نہيں کر سکتے تھے ) ٢١نے ڈالی (
اگر حضرت علی عليہ السالم نے عشر لينا لغو و منسوخ کر ديا ہوتا تو يہ حکم ہم تک نقل ہوا ہوتا کيوں کہ يہ ايک اہم بات 
تھی جسے نقل کرنے کی بہت سی وجہيں ہو سکتی تھيں ليکن واضح ہے کہ حٰتی اگر ہم يہ بھی مان ليں کہ حضرت علی 

ختيار کيا ہے جبکہ مذکوره روايت اس سکوت پر بھی داللت نہيں کرتی ۔اس عليہ السالم نے مجبورا اس سلسلہ ميں سکوت ا
   )٢٢کے باوجود اس عدم منسوخی سے يہ استفاده نہيں کيا جاسکتا کہ عام حاالت ميں ٹيکس (عشرو مکس) جائز ہے۔(

  ٹيکس، ضرورت کے تحت

ولنا الزم ہو جائے مثال جب کوئی دشمن ظاہر ہے کہ اگر ايسی ضرورت پيش ٓائے جس ميں عشر يا اس سے کم يا زياده وص
حرث و نسل کو تباه و برباد کرنے لئے حملہ ٓاور ہو ۔ جيسی کہ عالمہ طباطبائی نے مثال دے ہے۔زبر دست اور تباه کن قحط 

پڑجائے تو اسے فرض و مقرر کيا جاسکتا ہے البتہ يہ بات پيش نظر رہے کہ يہ ضروری قوانين و مقررات زمان و مقدار 
عتبار سے ضرورت کے زمانہ ميں اس کی مقدار کے بقدر معين ہوتے ہيں اور ضرورت رفع ہوتے ہی انھيناٹھاليا جانا کے ا

  چاہئے۔
يہ مطلب حضرت امير المومنين عليہ السالم کے اس کالم سے استفاده کيا جاسکتا ہے جس ميں حضرت عليہ السالم نے مالک

وں کے خراج ميں تخفيف کرنے اور ان سے خوش اسلوبی سے پيش ٓانے کی اشتر کے عہد نامہ ميں انھيں خراج دينے وال
  تاکيد فرمائی ہے:

معتمد فضل قوبھم، بما ذخرت عندھم، من اجمامک لھم، والثقة منھم بنا عودتھم من عدلک عليھم، فی رفقک بھم، فربما حدث ”
  )٢٣“(ن العمران محتمل ما حّملتہمن االمور ما اذا عولت فيہ عليھم من بعد، احتملوه، طيبة انفسھم بہ، فا

تمھارے حسن سلوک اور ہميشہ کے عادالنہ طرز عمل سے ان کو تم پر جو اعتماد و اطمينان پيدا ہوگا اور جسے ان (رعايا) 
کے پاس تم نے ذخيره کررکھا ہے اس پر تکيہ کرو۔چہ بسا ايسے حادثات پيش ٓائيں جن کے مشکالت کو حل کرنے کے لئے 

اعتماد کرو اور ان سے مدد طلب کور تو وه خوشی خوشی اسے برداشت کرلے جائيں گے کيونکہ جس قدر تم  اگر تم ان پر
  ملک کو ٓاباد کرو گے اسی قدر عوام پر بوجھ ڈال سکتے ہو ۔ ۔ ۔

کرنا،ان سے  ۔ ۔ ۔ رعايا کی زمينوں کو ٓاباد” ميں ٓايا ہے اس عہد نامہ ميں ارشاد ہوتا ہے:“ دعائم االسالم”اورجو کچھ کتاب 
سہولت و نرمی کے ساتھ ٹيکس وصول کرنا، ان سے دوستی و محبت کا اظہاران کی تعريف اور ان کے در ميان خير و 
برکت کوفراوان کرنا ،ٓانکھوں کے نور ميں اضافہ کا پسنديده اور سزاوار تر اور يہ روش ان سے زور و زبر دستی اور 

زياده تمھارے لئے ممد و معاون ثابت ہوگی ۔کيو نکہ تمھارا کام ايسا ہے جسدبا٘وکے ساتھ خراج و ٹيکس وصول کرنے سے 
ميں تمھيں عوام کے اعتماد کی ضرورت ہے اس روش کے ذريعہ ۔اپنے طرز عمل سے جو ان کا اعتماد تم نے حاصل کيا 

  ۔“وه تمھارے کام ٓائے گا 
دالنہ و نرم بر تاؤکی وجہ سے ان کا تم پر اعتماد نيزتم سے رعايا کی محبت و دوستی اور ان کی خوش بينی اور تمھارے عا

ان کا تمھارے عذر اور تمھاری مشکالت سے باخبر ہونا ،پيش ٓانے والے حوادث ميں انھيں اتنی طاقت و توان بخشتا ہے کہ 
ؤ کروگے جو بوجھ ان پر ڈالتے ہو وه اسے جی جان سے برداشت کر ليتے ہيں کہ جس قدر تم ان کے ساتھ عدالت کا برتا

  اسی قدر ان ميں تحمل پيدا ہوگا ۔
اس کے عالوه بعض اہل تحقيق مندرجہ ذيل روايت کو ضرورت کے وقت ٹيکس (عشر کے بقدر يا اس سے کم يا زياده ) 

  وصول کرنے کے جواز پر دليل جانتے ہيں :
ينفقوا مما فی ايديھم بالمعروف ،فاذا قام قائمنا عن معاذ بن کثير ،قال :سمعت ابا عبدهللا عليہ السالم يقول:موسع علٰی شيعتنا :ان ”

حرم علٰی کّل ذی کنز کنزه ، حتٰی ياتيہ بہ ، فيستعين بہ علٰی عدّوه، و ھو قول هللا عزوجل فی کتابہ :(و الذين يکنزون الذھب و 
  )٢۴“(الفضة وال ينفقو نھا فی سبيل هللا ،فبشرھم بعذاب اليم 

ہمارے شيعوں کے لئے ٓاسان ہے کہ جو ”ں نے امام صادق عليہ السالم کو فرماتے سنا معاذ بن کثير سے روايت ہے کہ مي”
کچھ ان کے پاس ہے جائز راه ميں انفاق کريں جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو ہر صاحب دولت و خزانہ پر اس کی دولت 

کو اپنے دشمنوں کے خالف  اور خزانہ حرام کردے گا يہاں تک کہ وه دولت اس کے پاس لے جائيں ۔پس وه اس دولت
استعمال کرے گا اور يہی خداوند عزوجل اپنی کتاب ميں ارشاد فرماتا ہے :جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہيں اور اسے 

  “خدا کی راه ميں انفاق نہيں کرتے ہيں انھيں دردناک عذاب کی بشارت دے دو 
بھی موجود ہے کہ حضرت امام زمانہ معجزاتی ،غير معمولی يا يہاں ہم ايک اشاره يہ کرتے ہيں کہ اس روايت ميں يہ نکتہ 
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محيّر العقول طور سے دنيا پر غلبہ حاصل نہيں کريں گے بلکہ عام طريقہ اور معمولی طور پر دنيا کو زير اقتدار الئيں گے 
ور وه بھی اس حد تک ۔اس روايت سے يہ استفاده ہوتا ہے ۔حضرت حجت وسيع پيمانہ پر جہاد و مبارزه کا ٓاغاز کريں گے ا

  کہ اس جہاد ميں عام انسانوں کے جمع کئے ہوئے مال و دولت کی بھی ضرورت ہوگی ۔
يوں ہی خراج و ٹيکس کے جواز کے لئے اس روايت کو بھی دليل قرار ديا جا سکتا ہے کہ چوپايوں اور غالموں کے مالکوں

چاہتے ہيں عمر نے حضرت علی عليہ السالم سے اس نے عمر سے درخواست کی کہ ہم اپنے مال کا کچھ حصہ ادا کرنا 
  سلسلہ ميں مشوره کيا حضرت نے فرمايا :

  )٢۵“ (اما طابت انفسھم فحسن،ان لم يکن جزية ئوخذبھا من بعدک ،اوما بمعنٰی ذالک”
ملتا جلتاخود ان کی مرضی سے ہو تو بہتر ہے اگر جزيہ شمار نہ ہو اور تمھارے بعد وصوالنہ جائے يا اسی مضمون سے ”

  “ارشاد
يہ سب مسلمان اور کافر ذمی سے ٹيکس و خراج وصول کرنے سے متعلق ہے اب رہا کافر حربی اور معاہده شده کافروں کا 

مسئلہ تو ان کے ساتھ بالمثل برتاؤ اور کافر حربی کے خون و مال کی حرمت کا قائل نہ ہونا ہی ان سے ٹيکس و خراج 
  سکتا ہے کہ يہاں اس سلسلہ ميں بحث کی گنجائش نہيں ہے ۔وصول کرنے کے جواز کی دليل بن 

 ---------------   

  ٢٠٣ص/  ٢۔تاريخ يعقوبی ج/)١
  ٧٠ص/١واز شرح السير الکبير ج/ ۵٢٢۔ٓاثار الحرب فی التشريع االسالمی ، ص  ٩٢ص/ ١٠۔المبسوط سرخسی ج/)٢
  ٢٩۶ص/  ۴۔ طبقات ابن سعد ج/ )٣
  ۵٣و ۵٢ص/ ٢۔التراتيب االدارية ج/١٠۴ص/٢۔االصابة،ج/٩٩ص/۴ايد ج/،مجمع الزو٢٨٣ص/٢۔اسد الغابہ ج/)۴
  ٢٩٠ص/ ٧نيز مالحظہ ہو المحلی بن حزيم، ج/٢٢٨ص/١۔المجروحون ج/٩١ص/٩۔سنن بيہقی ج/٧۴ص/۴۔مجمع الزوايد ج/)۵
االسالمی ۔ٓاثار الحرب فی الفقہ ١۵٨ص/ ۵نقل از حفاری ومسلم ،صحيح مسلم ج/۶۶و۶۵ص/٩وج/٣١٩ص/ ۶۔ سنن بيہقی ،ج/)۶

عالم )٣۴٧ص/١۔االستيعاب (مطبوعہ در حاشيہ االصابہ ج/٢۴٧ص/١۔ اسد الغابہ ج/۵٢و۵١ص/٣۔ صحيح بخاری ج/۵٢١،زحيلی ،ص/
  ٣٩١ص/٣۔نصب الراية ج/٣٢۴۔ الرساالت النبوية ص/۴٧السائلين ص/

  ،حاکم کی تاريخ ميان ابن عمرو سے نقل ۔۵۵ص/۴۔ کنز العمال ج/)٧
 ١١۵ص/ ١١اور دوسرا مکس جس کی تعريف وسائل ج/) ١/١٠و طرف کے ٹيکس رائج تھے ايک عشور (۔ زمانہ جاہليت ميں د)٨

  ميں بھی نقل ہے ١۶ص/ ١من اليحضر ه الفقيہ ج/ ٣٨٢ص/ ١التہذيب ج/ ١۶١ص/ ١اور اس کے حاشيہ ميں از فروع کافی ج/
بہت سے  ٢٣٣فی العصر االموی ص/ ۔واسط١٢٩و١٢٨۔الخراج قرشی ،ص/١۴٧و١۴۶و١۴۵۔مالحظہ ہو الخراج ابو يوسف ص/)٩

۔االموال ١١۵النظم المال فی االسالم ص/ ١٠٩منابع سے جو اس کے حاشيہ ميں ذکر ہيں النظم الما لية فی االسالم ص/
۔ الخطط مقريزی ۵١۵و۵١٣و٣٢٧ص/۴تا ٓاخری فصل ۔کنزالعمال ج/١١۵و١١٣و١١٢و٧١١و٧٠٩و٧٠٧ص/
۔ گزشتہ مٔاخذ اور اس کے حاشيہ ميں شرح ٓاثار ٣۶٩ص/٢نصب الراية ج/۔٣٣۵ص/١٠۔المصنف عبد الرزاق ج/١٢٣و١٢٢ص/٢ج/

  سے۴٨،اور األثار شبيانی ص/٣١٣طحاوی ص/
  نقل از شافعی و ابی عبيد در االموال٣٢٨ص/۴۔کنزالعمال ج/١٢١ص/٢۔الخطط مقريزی ج/١١٧۔االموال ص/)١٠
  ٣٢٧ص/۴،کنزالعمال ج/١٢١ص/٢ج/ ۔الخطط مقريزی٧١٣و٧١٢و٧٠٨و٧٠۶،االموال ،ص/١۶٩۔ الخراج قرشی ص/)١١
،الجامع ١٧٠و١٢٩ص/٣۔سنن ابی داؤد ج/٣٩٢ص/١۔التراتيب االداريہ ج/۴٧۴ص/٣نيز ج/٣٢٢و٢١٨ص/۴۔مسند احمد ج/)١٢

، از احمد ابو داؤد ،ابن ٢٢٧و٢٢۶ص/۴، کنزالعمال ج/٧٠٧و٧٠٣۔االموال ص/١٠٢ص/١۔نہاية ابن اثير ج/٢٨ص/٣الصحيح ترمذی ج/
،اور محقق توانا احمد ی نے ٣٩٢و٣۵۶و٣۵۵و٣۴٨و٣۴٣ص/٢وج/٣١٠ص/١،ابن سعد ، مکاتيب الرسول ج/ قانع ،بغوی ، بيہقی

  سے نقل کيا ہے٨٧ص/١٠اپنی ايک تصنيف ميں اسے المصنف بن ابی ثيبة ج/
،سنن ابن ماجہ ١۵٢ص/ ۴وج/١٣٣ص/٣سنن ابی داؤد ج/١٨٠ص/٢وج/٣٩٣ص/١،سنن دارمی ج/٢۵٠ص/٣۔کنز العمال ج/)١٣
،بحار االنوار ٣۴٨، ص/۵وج/ ١٠٩و ١۵٠و ٣۴١و ٢٢،ص/ ۴،مسند احمد ج/١٢٠،ص/۵حيح مسلم ج/،ص١٢٢۵ص/٢ج/
  ٢٣۵ص/١٢،از الخصال و امالی صدوق ،وسائل ج/٣۴٨و٣۴٢ص/٨٢ج/
  ١٢١ص/٢،نيز الخطط مقريزی ج/٧١٣و٧٠٧۔االموال ،ص/) ١۴
خری سفر الوتيين و قاموس الکتاب المقدس ماده نيز مالحظہ ہو انجيل ،سفر غير انيسين ، اصحاح ، توريت آ ١٢٣ص/٢۔الخطط ج/) ١۵

  اور اس کے مشتقات“عشر”
،من اليحضر الفقيہ  ٣٨٢ص/١،التہذيب ج/١۶١ص/١،اور اس کے حاشيہ ميں از فروع کافی ج/ ١١۵ص/١١۔وسائل ج/) ١۶
  ميں بھی نقل ہے ١۶ص/١ج/
سے ،مجمع الزوائد  ۵١٨ص/٨ن قدامہ ج/اور اس کے حاشيہ ميں مفتی ب۵٢۵و۵٢۴۔ٓاثار الحرب فی الفقہ االسالمی ص/)١٧
  ٣٧٩ص/٢،نصب الرايہ ج/ ٧٠ص/٣ج/
  سے نقل کيا ہے١١۴ص/١١۔اس روايت کو محقق عالی قدر شيخ علی احمدی نے مصنف ابن ابی شيبہ ج/)١٨
  ۴۶٣۔االموال،ابی عبيدص/)١٩
نيز چار رکعت نماز شب پڑھتے يا  جلسہ ،ماه رمضان کی راتوں ميں چار رکعت نماز پڑھنے“نشست”۔ترديحتہ کی جمع بمعنی )٢٠

دورکعتی مستحبی نماز وں کے بعد جو رمضان المبارک کی راتوں ميں نماز عشاء کے بعد پڑھتے ہيں تھوڑی دير کے لئے بيٹھنا اور 
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  چونکہ ہر چند رکعت کے بعد تھوڑی دير کے لئے استراحت کرتے ہيں لہذا اسے اس نام سے ياد کيا گيا ہے۔
۔ الصراط المستقيم، ٢٨٣،ص/٢و ج/٢۶٩، ص/١۔ شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد،ج/۶٩و۵٩،ص/٨يں:کافی ج/۔مالحظہ فرمائ)٢١
  ۔٢٨۴۔ بحار االنوار طبع قديم،ص/۵٨، ص/۴۔ تخليص الشافعی،ج/٢۶،ص/٣ج/
  ۔۴٠٨،ص/٩۔الميزان ،ج/) ٢٢
  ۔۶١٠،ص/٨االنوار طبع قديم ج/ ،بحار١٣٨۔تحف العقول ص/٩۴،ص/٩،السعادة،ج/١٠٨و١٠٧۔نہج البالغہ ،شرح عبده،ص/) ٢٣
  ١۴٣ص/  ٧٠۔بحاراالنوار ،ج/ ۶١ص/ ۴۔کافی ،طبع ،ٓاخوندی ،ج/ ٢١٣ص/ ٢۔تفسير نور الثقلين ،ج/ ٣۴۔سوره توبہ ،ٓايت ) ٢۴
،تلخيص مستدرک ذہبی سنن بيہقی ۴٠١و۴٠٠ص/١،مستدرک حاکم ،ج/۶٣٠،االموال ص/١٣٧و١٢۶ص/٢۔سنن دار قطنی ج/)٢۵
 ٣۵ص/ ۴،المصنف عبد الرزاق ج/١۴ص/١،از احمد و طبرانی در الکبير ،مسند احمد ج/۶٩ص/٣لزوائد ج/،مجمع ا١١٩و١١٨ص/۴ج/

بعض ٣٠١و ٣٠٠ص/ ۶سے نقل کنزالعمال ج/٣١٠،اور کے حاشيہ بعض گزشتہ ماخذ اور طہاوی ص/٣۵٨ص/٢نصب الراية ج/
 ريروابن جوزی سے جامع المسانيد ميںمذکوره باال ماخذ سے اور ابن خزيمہ سعيد بن منصور ابی يعلی (بظاہر )ابن ج

 

 بازار اسالمی حکومت کے سايہ ميں

 

   نگرانی اور جانچ پڑتال

  نگرانی

وه چيزيں جن کی اسالم ،بازار اور تاجروں سے توقع رکھتا ہے نيز اسالمی احکام کی يہ خصوصيت کہ وه مختلف حاالت و 
شرائط پر محيط اور مال لين دين کے جزوی امور کو بھی اپنے دامن ميں لئے ہوئے ہےناور ان امور کے اجرا کے سلسلہ 

طرف سے)ہوشياری کے ساتھ وسيع پيمانے پر نگرانی اور دقيق ميں حکومت کے ذمہ داريوں کے پيش نظر (حکومت کی 
کنٹرول کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے جو مسلمان حاکم کو قوانين کے اجرا ء اور مقاصد و توقعات تک پہنچنے پر قادر 

  بنائے اور وه پوری سرگرمی سے اپنے تعميری اور نتيجہ بخش فرائض انجام دے
گرانی اور ديکھ بھال کے چند پيلو ہيں ،ان ميں سب سے پہلی جہت ۔ جيسا کہ ہم ابتدا ميں ہم پہلے ديکھ چکے ہيں کہ اس ن

بحث کر ٓائے ہيں ۔ دينے درونی اور ذاتی کنٹرول اور ذمہ داری سے فائده اٹھانا تھا اور يہ جو تاريخ ميں ٓايا ہے کہ مسلمانوں 
يں حاضر ہوتے اور بازار ،بازارگھوم کر تاجروں کو پند و کے حاکم حضرت امير المومنين علی عليہ السالم ہميشہ بازار م

نصيحت فرماتے اور انھيں ان کے فرائض ياد دالتے تھے اسے ہم باطنی نگرانی اور ديکھ بھال سے فائده اٹھانے کی راه ميں
  کئے جانے والے اقدامات کہہ سکتے ہيں 

ے مجمع ميں کھڑے ان سے فرما رہے تھے : اے زمخشری کہتا ہے کہ : ايک روز حضرت علی عليہ السالم قصابوں ک
  )١قصابو !جو شخص گوسفند کی کھال ميں ہوا بھرے ہم ميں سے نہيں ہے (

امير المومنين علی عليہ السالم ہر روز بڑے سوارے ہی جب کہ آپ کا تازيانہ ٓاپ کے دوش پر ہوتا کوفہ کے ايک ايک بازار
انھيں ان کے فرائض سے ٓاگاه کرتے تھے اس کے بعد واپس ٓاتے تھے  ميں گھومتے لوگوں کو وعظ و نصيحت کرتے اور

اور لوگوں کے دوسرے مسائل سلجھانے ميں مشغول ہو جاتے تھےبعض مآخذ ميں اس روايت ميں اتنااضافہ ملتا ہے کہ جب 
تے تھے اور اہل بازار ان کو ديکھتے تھے تو کاموں سے اپنے ہاتھ کھينچ ليتے تھے کان ان کی طرف متوجہ کئے رہ

نگاہيں،ان پر جمائے رہتے تھے تاکہ ان کی بات پوری ہو جائے جب ان کا کالم تمام ہو جاتا تو کہتے تھے اے امير المومنين 
  )٢ہم نے سن ليا اور اطاعت کرتے ہيں۔ (

سرے حضرت مختلف بازاروں مثال خرمہ کے بازار ،اونٹوں کے بازار ،کپڑا فروشوں کے بازار ،مچھلی بازار اور دو
بازاروں ميں تشريف لے جاتے اور لوگوں کو خدا سے ڈرنے صبر و تحمل سے کام لينے جھوٹ اور قسم کھانے اور لين 
دين ميں اسے ٓاسانسمجھنے سے پرہيز کرنے اپنا حق لينے اور دوسروں کو ان کا حق دينے ناپ تول کامل کرنے لين دين 

قيمت سے گرانہ دينے اور گوسفند کی کھال ميں ہوا نہ بھرنے کا حکم  ميں نيکی برتنے اور يہ کہ لوگوں کے مال کو اس کی
  )٣ديتے تھے (

کبھی ايسا بھی ہوتا ہے کہ اس کام سے صرف نظر کر ليتے اور چند روزلوگونآزاد چھوڑ ديتے تھے اور اس کے بعد دوباره
  )۴پلٹتے اور اپنے اقدام کی تکرار کرتے تھے(

بازاروں ميں گشت لگانے اور (احکام و قوانين کی)ہر طرح کی خالف ورزی يا ہر طرح کی بازار پر نگرانی کا دوسرا پہلو 
ظلم و زيادتی کو ديکھتے ہی اس کے خالف اقدام اور دخل اندازی سے متعلق تھاس قسم کی نگرانی اورکنٹرول کی بہت سی 
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سٰی کاظم عليہ السالم نے ہشام کو سايہ ميں مثاليں ہيں کہ ہم نے اس بحث ميں اس کا ايک بڑا حصہ نقل کيا ہے مثال امام مو
اپنا مال فروخت کرتے ہوئے ديکھا تو انھيں اندھيرے ميں مال فروخت کرنے سے منع کر دييا مثال حضرت رسول خدا 

(ص)نے ايک تاجر کو حکم ديا کہ اپنا مال بازار کی ابتدائی جگہ پر فروخت کرے يا جيسے حضرت علی عليہ السالم نے 
رنے والے کو مسجد سے باہر نکال ديا ،يا جب رسول خدا (ص) نے ذخيره اندوزی کرنے والوں کے پاس سے قصہ بيان ک

گزرے تو حکم ديا کہ ان کا احتکار شده مال بازار ميں لے جائيں (اور فروخت کے لئے لگائيں)يا مثال حضرت علی عليہ 
کی جگہ بنائی کئی تھی اور احتکار شده انبار کو ٓاگ لگا دی  السالم نے ان تمام گھروں اور دکانوں کو ويران کر ديا جو بازار

نيز وه روايت جو ٓاگے نقل ہوگی کہ حضرت پيغمبر اکرم (ص)نے اناج کے ايک تھيلے ميں اپنا ہاتھ داخل کرديا تاکہ اس ميں
ہے اس کے باوجود ہم مالوٹ کی ہوئی چيز باہر نکال ليں يا اسی جيسی دوسری مثاليں جن کے بيان کی يہاں گنجائش نہيں 

  يہاں چند واقعات کی طرف اشاره کرتے ہيں

  مظلوم و کمزور کا حق حاصل کرنا
جيسا کہ ہم عرض کر چکے ہينحضرت علی عليہ السالم ہر روز ايک ايک بازار کا معائنہ کيا کرتے تھے اور ايک بار ٓاپ 

نا پسند کيا اور بيچنے واال بھی اسے واپس نہيں لے نے ايک کنيز کو ديکھا کہ اس نے جو خرما خريدا تھا اس کے مالک نے
رہا تھا لٰہذا وه رو رہی تھی حضرت نے خرما فروش سے يہ وضاحت کرتے ہوئے کہ منيز کسی دوسرے کی خادمہ ہے اور 

خود کوئی اختيار نہيں رکھتی ،اسے خرما واپس لے لينے کا حکم ديا ليکن خرما فروش نہ مانا اور اس نے حضرت کو 
ھے ڈھکيل ديا ليکن جب اسے يہ معلوم ہوا کہ جسے دھکا ديا وه حضرت امير المومنين ہيں تو خرما واپس لے ليا اور پيچ

  کنيز کا درہم اسے پلٹا دی
  ايک دوسری روايت کے مطابق :

من ٰھذا تمرا بدرھم ،و  انہ لما سٔال (عليہ السالم) المرٔاة ليس تخاضم ذالک التما رعن شٔانھا ،قالت: يا امير المومنين ، اشتريت”
خرج اشغلہ رديا ،و ليس مثل الذی رٔايت قال :فقال : رد عليھافٔابی ، حتٰی قالھا ثالثا ،فعاله با لدرة حتٰی رد عليھا ، و کان يکره 

  )۵“ (ان يجلل التمر
تو اس نے جب حضرت علی عليہ السالم نے اس عورت سے جو خرما فروش سے جھگڑ رہی تھی نغيہ دريافت کيا ”يعنی:۔

کہا: اے امير المومنين ميں نے اس شخص سے ايک درہم ميں خرما خريدا نيچے کے خرمے خراب تھے اور ان خرموں کے
وه نہيں مانا ۔امام نے تين مرتبہ “ واپس لے لو”امام نے خرما فروش کو حکم ديا کہ “مانند نہيں تھے جنھيں ميں نے ديکھا تھا
  و يہ برا لگتا تھا کہ اچھے خرمے اوپر اور خراب خرمے بيچے رکھے جائيں۔حکم ديا اور اس نے لے ليا۔حضرت ک

  ۔نگرانی اور ديکھ بھال کے ضمن ميں تعليم بھی٢
امير المومنين عليہ السالم بازار ميں داخل ہوئے اور فرمايا: اے قصابو! تم ميں سے جو بھی گوسفند کے اندر ہوا بھرے ہم 

اس کی قسم جو سات پردوں ميں پوشيده ہے،ہرگز ”حضرت کی طرف تھی بوال  ايک شخص جس کی پيٹھ“ ميں سے نہينہے
اے امير ”اس نے کہا“ اے قصاب کون سات پردوں ميں چھپا ہوا ہے؟!”امام نے اس کی پيٹھ پر مارتے ہوئے فرمايا: “نہيں”

اس کی خلقت کے درميان فرمايا: تيری ماں سوگ ميں بيٹھے،تجھ سے بھول ہوئی ہے خدا اور “المومنين ،پروردگار عالم 
يہاں تک کہ روايت ميں ٓايا ہے: اس شخص نے اپنی اس قََسم کے کفارے کے بارے ميں امام سے “کوئی حجاب نہيں ہے۔۔۔

  )۶دريافت کيا تو امام نے فرمايا: اس نے اپنے پروردگار کی قََسم نہيں کھائی ہے۔ (
  ۔کاموں کی ديکھ بھال کے ضمن ميں فرامين بھی٣

درزی !پسر مرده مائيں تيرے سوگ ميں بيٹھيں،مضبوط سلو، ٹانکے اچھے لو اور گھنی سالئی کرو کہ ميں نے  فرمايا: اے
خداوند عالم قيامت کے دن خيانت کرنے والے درزی کو اس عالم ”حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم سے سناہے 

باقی بچے ہوئے کپڑے“ميں خيانت کی ہے اس کے تن پر ہوگا ميں اٹھائے گا کہ وه لباس جو اس نے دنيا ميں سالہے اور اس
کے ٹکڑوں سے پرہيز کرو کہ لباس کا مالک اس کا زياده حق دار ہے۔انھيں اپنے لئے محفوظ نہ رکھو تا کہ بعد ميں انھيں با 

  )٧( رسوخ افراد کو (جو کپڑا کم الئے ہيں) دے دو اور اس کے عوض ان سے بہترين اجرت و انعام حاصل کرو۔
  ۔بازار ميں حضرت علی عليہ السالم کے کام۴

  رايت ميں ہے کہ حضرت تنہابازاروں ميں تشريف لے جاتے
  ۔اور گم شده افراد کی رہنمائی کرتے تھے
  ۔کھوئے ہوئے افراد کو تالش کرتے تھے

کی مدد کرتے تھے ۔کمزوروں کی مدد کرتے تھے۔اور ايک دوسری روايت ميں ہے کہ: بار اٹھانے ميں سامان ڈھونے والوں
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  مال بيچنے والوں کی طرف سے گزرتے اور ان کے سامنے قرٓان کھول کر اس ٓايت کی تالوت فرماتے تھے:
  )٨“ (تلک الدار اآلخرة نجعلھا للذين ال يريدون علّواً فی االرض و ال فساداً ” 
  “فساد پھيالنے کا اراده نہ رکھتے ہوں ہم ٓاخرت کا گھر ان لوگھوں کے لئے قرار ديں گے جو زمين ميں بُرے نبنے اور”

  بعض روايات ميں ٓايا ہے کہ حضرت فرماتے تھے:
  )٩يہ ٓايت حکام اور اہل اقتدا کے بارے ميں نازل ہوئی ہے۔ (

  نيز حضرت نے ايک شخص سے جو اپنا سال لئے ہوئے اسے فروخت کرنا چاہتا تھا فرمايا:
  )١٠“ (سماحة من الّرباح و حسب نص ٓاخر : السماحة وجہ من الرباحقال رسول هللا صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ال”

حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم نے فرمايا: معاملہ (مول بھأو) کرنے ميں نرمی سے کام لينا منافع ميں سے ہے 
ع بخش چيزوں ميں سے (نفع بخش ہے) اور ايک دوسری روايت کے مطابق : تجارت و معاملہ کرنے ميں سہولت و نرمی نف

  ايک ہے۔

  مالوٹ اور دھوکہ دھڑی کی جانچ
ت بلالً، فقال: ما ھذا يا ---وقد روی : ان الرسول االکرم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم) مر بصّرة طعام، فادخل يده فيھا، فنال” 

 )١٢“(ام کی يراه الناس؟ من غش، فليس منا يا رسول ّهللاٰ فقال: افال جعلتہ فوق الطع) ١١صاحب الطعام ؟ فقال: اصابتہ السماء (
روايت ہے کہ حضرت رسول خدا (ص) ايک جگہ سے گزر رہے تھے وہاں گيہوں کے کچھ تھيلے پڑے ہوئے تھے ”

حضرت نے ان ميں ايک ميں ہاتھ ڈاال تو کچھ گيہوں نم تھے ٓاپ نے گيہوں کے مالک سے پوچھا يہ نمی کيسی ہے ؟اس نے 
پر پانی برس گيا ہے فرمايا: تم نے اسے اوپر کيوں نہيں رکھا تاکہ لوگ اسے ديکھيں ؟ جو تجارت ميں  کہا: يا رسول هللا اس

  “دھوکہ سے کام ليتا ہے ہم سے نہيں ہے
  ايک دوسری روايت ميں ٓايا ہے :

“ شاء للمسلمين انہ (ص) مديده الی سيرة طعام فٔاخرج طعاما رديا فقال لصاحب الطعام ،ما اراک اال وقد جمعت خيانة و من”
)١٣(  

ٓانحضرت (ص) نے گيہوں کے ايک تھيلے ميں ہاتھ ڈال کر کچھ گيہوں باہر نکالے اور اس کے مالک سے فرمايا: ميں ” 
  “ديکھ رہا ہوں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ خيانت اور تجارت ميں مالوٹ اور دھوکہ کے مرتکب ہوئے ہو

نوں کا حاکم مال کے مالک کی مرضی کی رعايت کے بغير اچانک جانچ ان دو روايتوں سے يہ استفاده ہوتاہے کہ مسلما
پڑتال کر سکتا ہے يوں ہی اس روايت ميں يہ بھی دکھائی ديتا ہے کہ ٓانحضرت مال ميں مالوٹ اور جعل سازی سے کام 

جسے ممنوع لينے والے کو مسلمانوں سے خيانت کرنے واال جانتے ہيں اور يہ مالوٹ و جعل سازی سے الگ ايک جرم ہے
و مردود قرار دياگيا ہے۔چاہے يہ جرم صرف اسی حد تک کيوں نہ ہوکہ بارش ميں بھيگا ہوا مال خشک مال کے نيچے رکھ 

  کر بيچا جائے۔

  اچھے مال ميں خراب مال مالنا
تی ايک دوسری روايت خراب اور ناپسند چيز کو اچھی اور مرغوب چيز ميں مالنے سے منع کرتی ہے اور اس سے روک

ہے اور اس سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ عمده و مرغوب جنس الگ ہواور گھٹيا و ناپسند جنس الگ اور دونوں الگ الگ بيچی 
  جائيں۔

حضرت رسول اکرم ايک شخص کے پاس سے گزرے جس نے اچھے اور خراب گيہوں مالکر بيچنے کے لئے لگار کھے 
اس نے عرض کی ميں چاہتا تھا بک جائے پيغمبر اکرم (ص) نے اس  تھے۔ ٓاپ نے اس سے فرمايا: تم نے ايسا کيوں کيا ہے

ايک دوسری روايت ميں ٓايا ہے کہ ٓاپ نے ”سے فرمايا: ان دونوں کو جدا کرو ہمارے دين ميں دھوکہ و مالوٹ نہيں ہے ۔
  )١۴“ (فرمايا اسے الگ اور اسے الگ بيچو

فقال : يا صاحب الطعام، اسفل ھذا مثالعاله؟ قال نعم يا رسول هللا فقال و سٔال (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) رجال يبيع طعاما ،”
  )١۵“ ((صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم) : من غش المسلمين ، فليس منھم

نيزحضرت نے ايک گيہوں فروش سے دريافت کيا ، اے گيہوں والے !کيا اس کے نيچے کا حّصہ بھی اوپر والے حّصہ کے 
  مانند ہے؟

 “تو ٓاپ نے فرمايا: جو شخص مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرے وه ان مينسے نہيں ہے”اں يا رسول هللا اس نے عرض کی:ہ
  مذکوره باتوں سے تين مطلب واضح ہوتے ہيں۔
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  ۔جانچ پڑتال جائز ہے چاہے بيچنے واال اجازت نہ دے١
 کے نيچے چھپا يا نہ جائے۔ ۔ضروری ہے کہ گھٹيا اور غير مرغوب مال خريدار کی نگاہوں کے سامنے رہے ،اچھے مال٢
۔مرغوب اور عمده جنس غير مرغوب جنس سے الگ کی جائے باہم مالئی نہ جائے کيونکہ اچھی اور گھٹيا جنس کا مخلوط٣

  کردينا بھی ايک طرح کا دھوکا اور خيانت ہے۔
اہوں کے سامنے رکھتے ہيں بنابر اين ٓاجکل يہ تاجر جو حرکتيں انجام دے رہے ہيں اور اچھا مال الگ کرکے لوگوں کی نگ

  اور کھٹيا مال اس کے نيچے رکھتے ہيں يہ اسالمی قوانين کے سراسر خالف ہے

  جانوروں کے ذبح پر نگرانی اور خالف ورزی پرسزا
بازار پر نگرانی کے ذيل ميں ہم پہلے عرض کرٓائے ہيں کہ امير المومنين حضرت علی عليہ السالم بازاروں ميں گشت 

ابوں کو گوسفند ميں ہوا بھرنے سے منع فرماتے تھے اور اس سے اہم يہ ہے کہ ہم ديکھتے ہيں کہ حضرت کرتے ہوئے قص
  رفاعہ بن شداد کو لکھتے ہيں”، اہواز ميں اپنی طرف سے منصوب قاضی 

ذبح اور قصابوں کو حکم دو کہ اچھے طريقہ سے (يعنی ذبح کے ٓاداب کی رعايت کرتے ہوئے ) جانور ذبح کريں۔پس اگر ”
  )١۶۔ (“کے وقت کوئی ضروری مقدار سے زياده کاٹ دے تو اسے سزا دو اور ذبيحہ کو کتوں کے ٓاگے ڈال دو

چنانچہ ابو سعيد سے بھی ايک روايت ہے کہ پيغمبر اکرم ايک ايسے شخص کے پاس سے گزرے جو کھال اتار رہاتھا اور 
دھوکہ کرے اور (جانور کے بدن سے کھال جدا کرنے کے  اس ميں ہوا بھر رہا تھا ٓانحضرت نے فرمايا: جو ہمارے ساتھ

  )١٧لئے) بغير ہاتھ دھلے ہوئے اس کی کھال ميں ہاتھ ڈال دے وه ہم ميں سے نہيں ہے۔ (
اس روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کئے ہوئے جانور کی کھال ميں ہوا بھر نے سے روکنے کے لئے باقاعده اس کی 

اکرم جن لوگوں کو ايسا کرتے ہوئے ديکھتے تھے انھيں منع کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ نگرانی ہوتی تھی اور پيغمبر 
ٓانحضرت کے فرامين و دستورات کی اطاعت کی جاتی تھی کيونکہ يہ حکم اس پيغمبر کی جانب سے ہوتے تھے جسے لوگ

يسا کہ پہلی حديث سے يہ پيغمبر مانتے تھے اور ہرہو حاکم سے زياده اس کے احکام پر عمل ضروری سمجھتے تھے ،ج
بات معلوم ہوتی ہے کہ ذبح کے وقت حيوان کے جو اعضاء نہ کٹنے چاہئيں ان سے روکنے کے لئے نگرانی کی جائے۔ يہ 
نگرانی اور ديکھ بھال ضروری ہے تاکہ خالف ورزی کرنے والے کو سزا ملے اور جو جانور غلط ذبح ہوا ہے کتوں کے 

  سامنے ڈال ديا جائے۔

  ا نمونہنيکی ک
چونکہ بازار ايسی جگہ ہے جہاں انسان مال و دولت اور اسے زياده سے زياده حاصل کرنے کی فکر ميں رہتا ہے دنيا اس 

کے ہوش وحواس پر مسلط رہتی ہے اور وه تجارت کے منافع کے نام سے دوسروں کے اموال پر قبضہ کرنے کے امکانات 
 قدر وقيمت کو گھٹاديتی ہيں اور انسانی شعور و عطوفت کو کم کرديتی ہيں۔۔۔پر غور کرتارہتا ہےيہ ساری چيزيں انسان کی 

اسی لئے ايسی جگہ پر خدا سے ارتباط اور اس کا ذکر ايک ايسی ضرورت ہے جس سے انکار نہيں کيا جاسکتا اور يہ اس 
غلط کار) بناسکتی ہے اور فاجر بناپر ہے کہ انسان اس گندی فضا سے متٔاثر نہ ہو، ايسی فضا جو انسان کو تاجر سے فاجر (

  کی جگہ جہنم ہے۔
  )١٨بازا کی مذمت ميں دوسری روايتيں بھی وارد ہوئی ہيں: (

ان ہی ميں پيغمبر اکرم سے ايک روايت نقل ہوئی ہے کہ ٓاپ نے فرمايا: زمين کی بدترين جگہيں اس کے بازار ہيں۔بازار 
ے ساتھ ٓاتا ہے، اپنا نخت لگاتا ہے اور اپنے فرزندوں کو (چاروں ابليس کی جوالن گاه ہے کہ صبح وه وہاں اپنے پرچم ک

طرف) روانہ کرتا ہے (جن کے ذمہ يہ کام ہوتے ہيں) کم فروشی،ناپ توں ميں چوری يا اپنے مال کے باره ميں جھوٹ بولنا 
  )١٩وغيره(

ازاروں ميں خدا کے ذکر اور اس کی اس لئے خدا سے ارتباط کو باقی رکھنے کا مختلف طريقہ سے اہتمام کيا گيا ہے مثال ب
تسبيح کا استحباب کے ذريعہ حکم، اور اجر و ثواب کا وعده جو خداوند عالم نے بازاروں ميں زياده سے زياده ذکر خدا کے 

پر منقول دعائيں پڑھنے کا استحباب اور بازار ) ٢١اور تين بار تکبير کہنے اور خريد کے موقع () ٢٠عوض کيا ہے ۔ (
ميں داخل ہوتے وقت منقول دعائيں پڑھنے کا استحباب ہے۔ان مواقع پر نقل شده دعأوں اور بازاروں ) ٢٣وکان (و د) ٢٢(

ميں گشت کے وقت حضرت امير المومنين کے وعظ و نصيحت نيز دستورات کو اگر ديکھئے تو ان ميں گہرا ربط نظر ٓاتا 
  ہے۔

اد ايسے اقدامات کريں کہ يہ دعائينتاجروں اور سوداگروں کے لہذا ہم يہ تجويز پيش کرتے کہ حکومت کے ذمہ دار افر



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

درميان شائع ہوں اور ان لوگوں ميں انھيں پڑھنے کا شوق پيدا ہو۔اس کے عالوه حضرت امير المومنين عليہ السالم کی تٔاسی 
امنے وه مطالب و امورکرتے ہوئے بازاروں ميں ايسے افراد روانہ کريں جو اہل بازار کو پند و نصيحت کريں اور ان کے س

و دستور بيان کريں جنھيں حضرت امير المومنين بازاروں ميں بيان کيا کرتے تھے ۔يہ اقدام لوگوں پر مثبت اثر مرتب کر 
  سکتا ہے اور اہل بازار پر مرتب ہونے والے بازار کے منفی اثرات کو کم کرسکتا ہے۔

 --------------   

  ۵۴٩ص/٢۔ ربيع االبرار ج/)١
 ١۶١و١٠۵و١٠۴ص/۴١،بحار االنوار ج/١۵١ص/۵،کافی ج/٢١۶،تحف العقول ص/١٩٨و١٩٧الی مفيد ص/۔ام)٣۔٢

، انساب اشراف تحقيق ۴۴٧،امالی صدوق، ص/۴۶٣و١٢٧ص/٢،مستدرک الواسائل ج/١٠٢و٩۴و٩٣ص/١٠٠ج/۵۴ص/٧۵ج/
نی امام علی ابن ،زندگا٢٩و٢٨ص/٣۔طبقات ابن سعد ج/١١۴و١١٢و١١٠و١٠۶و١٠۵ص/١، الفارات ج/١۴٠و١٣٩ص/٢محمودی ج/

، اور اسی کے حاشيہ پر ازقوت القلوت ١٩۵و  ١٩۴و  ١٩٢و ۵٠ص/ ٣ابی طالب از کتاب تاريخ دمشق ،تحقيق محمودی ،ج/
الرياض النضرة (۶۶٣و٧۵٢ص/٨سے نقل ہے ،ملحقات احقاق الحق ،ج/١٣٢ص/١حصہ /۴،اور تاريخ کبير بخاری ج/۵۵۵ص/١ج/

،کنزل العمال ۴٧٧،المحاسن ص/١٩۴،و١٩٣ص/٣ن اليحضره الفقيہ ج/، م٢٨٢ص/٢اور دوسرے مٔاخذ سے)وسائل ج/
نقل از ابن راہويہ احمد (الزھديہ)عبد بن حميد بن عساکر و از بخاری ومسلم سفينة البحار  ١۶۴و١۶٣ص/١۵ج/
ة ،البداية ونھاي١۴١و١۴٠،از عبد بن حميد االصناف فی العصر العياسی ص/٢٩٠ص/١،الترتيب االدارية ج/١٢١و١٢٠ص/١ج/
،اخبار القضاةوکيع ۴٩ص/٣،االستيعاب مطبوعہ بر حاشيہ االصابہ ج/۶ص/٧،التھذيب طوسی ج/٧٠،المناقب خوارزمی ص/۴و٣ص/٨ج/
۵٧ص۵،منتخب کنز العمال مطبوعہ بر حاشيہ مسند احمد ج/۶٢۵و۶٢۴ص/٢،حياة الصحابہ ج/١١۶،تذکرة الخواص ،ص/١٩٢ص/٢ج/
 ٣زندگانی امام علی عليہ السالم از تاريخ دمشق تحقيق محمودی ج/ ١١٠ص/١،الغارات ج/١٠٢ص/١٠٠۔بحار االنوار ج/)۴

سے نقل نيز گزشتہ صفحہ کے حاشيہ پر مندرج ١۵١،ارجح المطالب مطبوعہ الہور ص/۶۶٣و۴۶٣ص/٨،ملحقات احقاق الحقج/۵٠ص/
۔الترتيب االداريہ ١۶٣/،ص١۵،کنزالعمال ج/ ٧٠؛مناقب خوارزمی ص/۴ص/٨ماخذ کی طرف بھی رجوع کريں البدية النھاية ،ج/

،حياة ١٩۵و١٩۴ص/٣ميں عبد بن حميد سے زندگانی امام علی عليہ السالم از کتاب تاريخ دمشق تحقيق محمودی ج/٢٩٠ص/١ج/
  ۵٧ص/ ۵منتخب کنز العمال مطبوعہ پر حاشيہ مسند احمد ج/ ٢٢۵ص/٢الصحابہ ج/

  ۴١٩،ص/١٢۔وسائل ،ج/٢٧١۔من اليحضره الفقيہ،ج/٢٣٠،ص/۵۔ کافی ،ج/)۵
کنز  ١٠٢، ص/٨٠۔اور گوسفند ميں ہوا بھر نے کی ممانعت کے سلسلہ ميں مالحظہ ہو: بحار االنوار ج/١١٢،ص/١۔الغارات ،ج/)۶

۔نقل از عبد الرزاق، اور بعض مٔاخذوں نے اس مطلب کو وہاں نقل کيا ہے جہاں امام سے تعلق بازاروں ميں نگرانی٨٩،ص/۴العمال ،ج/
  ان ہوتی ہے۔کے لئے گھومنے کی بات بي

۔االصناف ۴٧٢،ص/٢۔مستدرک الوسائل، ج/۴٢۔تنبيہ الخواطر ،ص/۵٣٧و۵٣۶،ص/٢۔ربيع االبرار،ج/۵۶و۵۵،ص/٢۔المستطرف ،ج/)٧
  ١١٧و١١۶از المستطرف۔تذکرة الخواص، ص/١٠٣فی العصر العباسی،ص/

  ٨٣۔سورهٔ قصص/)٨
تذکرة الخواص ١۴٠،االصناف ص/۵ص/٨ايہ ج/،از ابن عساکر اور مالحظہ ہو البدايہ والنھ١٧٠ص/١۵۔ کنزالعمال ج/)٩

  )۵۶ص/۵،منتخب کنزالعمال (طبع برحاشيہ مسند احمد ج/۶٢۴ص/٢،الحياة الصحابہ ج/١١۶ص/
  ٢٨٨ص/١٢،وسائل الشيعہ ج/١٩٢ص/٣۔ من ال يحضر ه الفقيہ ج/)١٠
  ۔بارش)١١
ح ترمذی ،نظام الحکم فی الشريعة ،از صحي٢٨۵و٢٨۴ص/١،التراتيب االداريہ ج/۴، از ٓاداب الحسيةص/١٣٩۔االصناف ص/)١٢

، مجمع ٧ص/٢،مصابيح السنة ج/٢٧٢ص/٣، سنن ابی داؤد ج/٧۴٠ص/ ٢،سنن ابن ماجہ، ج/۵٩٠ولتاريخ(السلطنة القضائيہ)ص/
  ،از ابن زبالہ و ابی داؤد٧۵۶ص/٢،وفاء الوفا ج/ ٧٩ص/۴الزوائد ج/

  ، ربيع االبرار٧٩و٧٨ص/۴مع الزوائد ج/مج٢۴٨ص/٢،سنن دارمی ج/١۶١ص/۵،کافی ج/٢١٠و٢٠٩ص/ ١٢۔ وسائل ج/)١٣
  ٧٨،ص/۴از عبد الرزاق ۔مجمع الزوائد ،ج/ ٩٠،ص/۴۔کنز العمال ،ج/)١۴
کی عبارت واقعہ کے ذکر کے بغير بھی دوسرے ماخذ ميں ٓائی ہے نمونہ کے “ من غشنا فليس منا”۔٧٩،ص/۴۔مجمع الزوائد ،ج/)١۵

  ۔٢٨، ص/٢۔مجمع الزوائد، ج/٢٨،ص/١/طور پر مالحظہ ہو کشف االستار عن مسند البزار ج
  ٣١،ص/۵۔نہج السعادة،ج/١٧۶،ص/٢۔دعائم االسالم ،ج/)١۶
  ۔نقل از ابن عساکر١۶٠،ص/١۵۔کنز العمال ،ج/)١٧
،چند مآخذ سے نقل۔ بحار االنوار ٧٧و ٧۶،ص/۴۔ مجمع الزوائد ،ج/١٩۴،ص/٣۔من اليحضره الفقيہ،ج/٢٨۵،ص/١٢۔وسائل ج/)١٨
  ٢٠۶، ص/١۔کشف االستار عن مسند البزار،ج/٢٠٣،ص/٣وال اللئالی،ج/۔ع٩٨،١٠٣و ٩٧،ص/١٠٠،ج/
  ۵۵٣،۵۵۴،ص/٣و ج/٣۴۴،ص/١٢۔وسائل ج/١٩٩،ص/٣۔من ال يحضره الفقيہ ،ج/)١٩
۔بحار االنوار ٣۶١ومجالس ص/٢٠٠۔محاسن ص/۴٠و ١٩٩،ص/٣۔من اليحضره الفقيہ ،ج/٣٠٣،ص/١٢۔وسائل ،ج/)٢٠
  ۴۶٧،ص/٢۔ مستدرک الوسائل ج/١٠٢و٩٧و ٩۶، ص/١٠٠وج/ ٩٢، ص/١٠و ج/١۵۴،ص/٩٠ج/
  نيز اس کے حاشيہ پر کئی مآخذ نقل ہيں٣٠۵و ٣٠۴،ص/١٢۔وسائل ج/٢٠١و ٢٠٠،ص/٣۔من اليحضره الفقيہ ،ج/)٢١
،بحار ٢٠۴ص/ ٣عوالی اللئالی ج/٧٨و٧٧،ص/۴نيز اس کے حاشيہ کے مآخذ۔مجمع الزوائد ج/٣٠٢و٣٠١،ص/١٢۔وسائل ج/)٢٢
  ۴۶٧و۴۶۶ص/٢سائل ج/مسدرک الو٩٨تا ٩۶و٩١ص/١٠٠ج/
 ۔٩٣،ص/ ١٠٠۔بحار االنوار ،ج/)٢٣
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 بازار اسالمی حکومت کے سايہ ميں

 

   بازار اسالمی ميں نگراں کا وجود

  نگرانی اور نگراں

گزشتہ باتوں سے يہ معلوم ہوا کہ بازار کی نقل حرکت پر تسلط اور کنٹروں کے سلسلہ ميں، خاص طور سے اس بات کو 
ديکھتے ہوئے کہ تاجروں کا طبقہ حکومت اور اسالمی معاشره کے ثبات اور اس کی ترقی کی راه ميں اہم کردار ادا 

ائد ہوتی ہے۔يہ بھی معلوم ہوا کہ يہ ذمہ دارياں مختلف جہتوں کرتاہے، حکومت اور مسلمان حاکم پر بہت بڑی ذمہ داری ع
ميں اور متعدد موارد ميں ہوتی ہيں اور ان کی بھی بہت سی شاخيں ہيں۔ان ذمہ داريوں اور فرائض کا وجود فطری طور پر 

ر سطح اور ہر ميدان دقيق اور ہوشيار نگرانی کا تقاضا کرتا ہے جو تمام تجارتی نقل و حرکت پر کنٹرول حاصل کرے اور ہ
  ميں ہر طرح کی قانون شکنی و غلط کاری کو روکنے کے لئے حکومت کی دخل اندازی کو ممکن بنائے ۔

چنانچہ ان فرائض کی ادائيگی کے لئے ايسے ذمہ دار افراد کی ضرورت ہے جو بازار کی نگرانی اور اس پر کنٹرول کی 
ار بھی حاصل ہو اسالم ميں اس باره ميں خاموشی سے کام نہيں ليا گيا ہے سر پر ستی کرسکيں اور انھيں عملی اقدام کا اختي

بلکہ جيسا کہ ٓاپ ٓاگے مالحظہ فرمائيں گے۔اس سلسلہ ميں بڑا اہتمام کيا ہے ،بازار پر ايک مامور رکھا گياہے جو بازار کے 
پر اقدام و نفاذ کی طاقت بھی رکھتا امور ذمہ دار اور سرپرست ہوتا تھا اسے اختيارات بھی حاصل تھے اور وه عملی طور 

  تھا۔

  بازار کا سرپرست
جب بھی کوئی ہمارے زمانہ تک پہنچنے والی روايات و احاديث کا جائزه لے تو اسے نظر ٓائے گا کہ پيغمبر اکرم اور 

يات ميں يہ حضرت امير المومنين نے اپنے بعض اصحاب کو بازار پر نگراں و سرپرست معين فرمايا تھا اسی طرح ان روا
يہ روايت بھی ہے ) ١( تھ کيا معين نگراں کا مکہ بازار کو العاص سعيد بن سعيد نےملسو هيلع هللا ىلصبھی ہے کہ حضرت رسول خدا 

حضرت امير المومنين علی عليہ السالم کے )٢کہ ٓانحضرت نے عمر بن الخطاب کو مدينہ کے بازار کا نگراں بنايا تھا (
اور علی ابن اصمع کو بارجاه )٣ی و ناظر کی حيثيت سے بصره روانہ کيا (بارے ميں ہے کہ حضرت نے ابن عباس کو قاض

اور اپنی جانب سے اہواز پر منصوب قاضی رفاعہ ابن شداد کو ايک خط لکھا اور اس ميں )۵پر نگراں معين فرمايا ()۴(
  )۶کو بازار سے ہٹا کر کسی دوسرے شخص کو بزار کا سر پرست بنائے (“ ابن ہرمہ”حکم ديا کہ 

  بدعت پھيالنے واال بازار کا سرپرست نہ ہو
  کو لکھا:“رفاعہ بن شداد ”حضرت امير المونين عليہ السالم نے اہواز ميں اپنی طرف سے منصوب قاضی 

  )٧“ (لو تول امر السوق ذا بدعۃ، و اال فٔانت اعلم”
کو بدعت کی طرف دعوت دينے اس ممانعت کی وجہ يہ ہے کہ بدعت پھيالنے والے کی يہ کوشش رہتی ہے کہ وه لوگوں 

اور اسے پھيالنے کی غرض سے بازار پر اپنے تسلط کے ذريعہ لوگوں پر اقتصادی دبأو سے کام ليتا ہے ،نيز ايسا شخص 
اپنے تسلط و رسوخ کے ذريعہ لوگوں پر دبأو ڈال کر انھيں اپنی بدعتوں کے خالف ٓاواز اٹھانے سے روک ديتا ہے يا انھيں 

  تا ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے اس کی مالی مدد کريں يا اسے ہر طرح کی سہولت بہم پہنچائيں۔اس پر مجبور کر

  بازار کے سرپرست کے اختيارات
بازار کے متولی و سرپرست کے اختيارات کيا ہيں اس پر واضح طور سے داللت کرنے والی کوئی چيز دسترس ميننہيں ہے 

ے باره ميں کوئی دليل يا سند بيان کی جائے سوائے اس کے کہ وه باتيں جو ہم نے چہ جائےکہ کہ اس کے حدود و موارد ک
اس سلسلہ بحث ميں پہلے نقل کی ہيں اور ان امور و اقدامات کو ديکھتے ہوئے جو حضرت پيغمبر اکرم اور حضرت امير 

سرپرست کے اختيارات اور اس کی  المومنين نے بازار ميں انجام ديئے تھے،ہم يہ گمان کرسکتے ہيں کہ بازار کے متولی و
  ذمہ دارياں حسب ذيل رہی ہيں۔

  الف: احتکار و ذخيره اندوزی سے روکنا جيسا کہ حضرت پيغمبر اکرم نے يہ اقدام فرمايا اور
  حضرت امير المومنين نے مالک اشتر کے عہد نامہ ميں اس کی صراحت کی ہے۔
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  پر روک۔ ب: قيمتوں پر نگرانی اور ان کی حد سے زياده پڑھنے
  ج: وزن اور ناپ تول کی چيزوں پر نگرانی اور ان کی جانچ پڑتال۔

  د: بازار کی حدود سے ٓاگے بڑھ جانے اور ان کے غير قانونی قبضہ و تصرف پر روک۔
ھ: مالوٹ اور دھوکہ دھڑی کی جانچ پڑتال ،چاہے مال سايہ ميں بيچنے کی حد تک ہی کيوں نہ ہو ،ان پر روک اور اچھی 

  خراب جنس ميں مال کر فروخت کرنے پر پابندی اور انھيں الگ الگ بيچنے پر مجبور کرنا۔ جنس کو
  و: ان تاجروں کو تجارت کی اجازت دينا جن ميں مطلوبہ اوصاف و شرائط پائے جاتے ہوں ۔

صلہ کرنا اور ز: ان مشکلوں اور دشواريوں کوحل کرنا جو معموالً بازاروں ميں وجود ميں ٓاتی ہيں لڑائی جھگڑوں کا في
صاحب حق کو اس کا حق دالنا ۔جيسا کہ حضرت امير المومنين نے اس کنيز کے سلسلہ ميں عمل کيا جس نے خرمے خريد 

  ے تھے اور وه خرمے اس کے مالک کو پسند نہيں ٓائے تھے۔
  ح: گمشده افراد کی رہنمائی کرنا۔

  ط: کھوئے ہوئے افراد کو تالش کرنا۔
  ی: کمزوروں کی مدد کرنا۔

  ک: جانوروں کے ذبح کے طريقہ پر نگرانی رکھنا اور خالف ورزی کرنے والے کو سزا دينا۔
  ل: تاجروں اور سودا گروں کے امور کی ديکھ بھال ۔

  م: ان کی عزت و احترام کی حفاظت ۔
  ن: دوسروں سے ان کا حق حاصل کرنا۔

  س: ان کے راستوں کو پُرامن بنانا۔
ميں النے والوں کو خاطر مدارات اور جب تک وه بازار سے باہر نہ ہوں ان کی ميزبانی ع: کھانے پينے کا سامان بازار 

  کرنا۔
  ف: راستہ ميں ان کا جو مال برباد ہوگيا ہے اس کی بھر پائی کرنا۔

ص: ذمی کفار کو صرافہ کے کارو بار سے روکنا،اور ہر اس شخص کو اس قسم کی تجارت سے روکنا جس کا وه حق نہ 
  رکھتا ہو۔

  : ان جگہوں پر خريد و فروخت سے روکنا جو مال بيچنے کی جگہيں نہ ہوں۔ق
  ر: ممنوعہ چيزوں مثال ًشراب و غيره يا پانی ميں مری ہوئی مچھلی کی تجارت سے روکنا اور

  غير شرعی پيشے مثال ًقصہ گوئی و غيره پر پابندی لگانا۔
کی انگلياں کاٹے جانے کا ذکر ہے،“ علی بن اصمع”اور کی خيانت پر اس کی سزا “ابن ہرمۃ”ش: ان روايات سے،جن سے 

معلوم ہوتا ہے کہ بازار کا متولی و سرپرست بازار کے مالی امور کا بھی سرپرست ہوتا تھا کہ احتمال کے طور پر يہ امور 
  ذمی کا فروں سے ٹيکس لينے يا بازار ميں موجود اموال کی نگہبانی و غيره سے متعلق رہے ہيں۔

وه بازار کے سرپرست کے اور دوسرے اختيارات بھی سلسلہ بحث ميں مذکور روايات اور ان روايات سے جنھيںان کے عال
  نقل کرنا مقصود نہيں تھا، معلوم کئے جاسکتے ہيں۔

  خيانت کی صورت ميں بازار کے سرپرست کو سزا
نگرانی نہيں تھی بلکہ ان کے عالوه اس معلوم ہوتا ہے کہ بازار کے سرپرست کی ذمہ دارياں فقط حاالت پر کنٹرول اور 

کے کاندھوں پر بازار ميں موجود اموال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی رہی ہے،يہی وجہ تھی کہ بعض متولی و سرپرست 
بازار کی حدود اور ان کے اختيارات کے دائرے ميں موجود اموال کی خيانت کے مرتکب ہوتے تھے اور کبھی بعض خالف

  وشی کرنے يا بعض افراد کو سہولتيں فراہم کرنے کے لئے رشوت ليا کرتے تھے۔ورزيوں سے چشم پ
علی بن ”ہم ديکھتے ہيں کہ حضرت امير المومنين اس طرح کی خيانتيں کرنے والوں کو سخت ترين سزائيں ديا کرتے تھے

خيانت کی تو اس کا ہاتھ کاٹ کے عالقہ ميں بازار کا متولی مقرر فرمايا تھا اور جب اس نے “بارجاه ”کو ٓاپ نے “اصمع 
ڈاال ۔يہ شخص حجاج بن يوسف کے زمانہ تک زنده رہا۔ ايک روز اس نے حجاج سے کہا : ميرے خاندان والوں نے ميرے 

  ساتھ بدی کی 
  حجاج نے پوچھا :کيسے ؟

  جواب دياميرا نام علی رکھا ہے
ت و حاکميت بخش دی ،ساتھ ميں يہ بھی کہا : اگرحجاج نے کہا کيا اچھی بات کہی ہے اس کے بعد اسے ايک عالقہ کی والي
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مجھے خبر ملی کہ تو نے خيانت کی ہے تو تيرا جتنا ہاتھ علی عليہ السالم نے باقی رکھ چھوڑا ہے اسے ميں کاٹ ڈالوں گ 
)٨(  

اہواز کا يوں ہی حضرت امير المومنين عليہ السالم نے اہواز ميں اپنی جانب سے منصوب قاضی رفاعہ بن شداد کو بازار 
  :-متولی ابن ہرمہ ۔جس نے خيانت کی تھی ۔کے بارے ميں لکھا کہ 

اذا قرٔات کتابی ٰھذا فنح ابن ہرمہ عن السوق و اوفقہ للناس ،و اسجنہ،وناد عليہ ،واکتب الٰی اھل عملک ، تعلمھم رايی فيہ، وال ”
  ا  منہ تاخذک فيہ غفلۃ،و ال تفريط ، فتہلک عندهللا ،و اعز لک عزلۃ و اعيذ ک ب

فاذا کان يوم الجمعۃ، فاخرجہ من السجن ، وا ضربہ خمسۃ و ثالثين سوطا وطف بہ الٰی االسواق ؛فمن اتٰی عليہ بشاھد ؛فحلفہ 
  مع شاھده ؛وادفع اليہ من مکسبہ ما شھد بہ عليہ 

بمطعم او مشرب ،او ملبس ،او  و مر بہ الی السجن مھانا منبوحا ؟واحزم رجليہ بحزام ،واخرجہ وال تحل بينہ و بين من ياتيہ
  مفرش 

وال تدع احدا يدخل اليہ ممن يلقنہ اللدد و يرجيہ الخالص (الخلوص خ ل ) فان صح عندک ؛ان احدا لقنہ ما يضر بہ مسلما 
  فاضربہ با لدره ،واحبسہ حتٰی يتوب 

ن ھرمۃ ،اال ان تخاف موتہ؛فتخرجہ مع و مربا ء خراج اھل السجن فی اليل الٰی صحن السجن ليتفرجوا (ليفرجوا خ ل ) ،غير اب
  اھل السجن الی الصحن 

  فان رايت بہ طاقۃ ،او استطاعۃ ؛ فاضربہبعد ثالثين يوما خمسۃ و ثالثين سوطا ،بعد الخمسۃ و الثالثين االولٰی 
  )٩واکتب الی بما فعلت (صنعت خ ل ) فی السوق ،و من اخترت الخاين واقطع عن الخا ئن رزقہ )) (

کو بازار سے نکال دو اسے لوگو ں کے سامنے ال کھڑا کرو،قيدی بناؤاور لوگوں کو ( “ ابن ہرمہ ”خط پڑھتے ہی  ميرا يہ”
اس کی خيا نت ظاہر کرنے اور پہچنوانے کے لئے ) ٓاواز دو اور اکٹھا کرو ،اپنے کار گزاروں کو خط لکھ کر انھيں اس کے

يں غفلت و سہل انگاری نہ کرو کہ خدا کے نزديک ہالک ہو اور بارے ميں ميرے نظرئيے سے اگاه کرو،اس کے بارے م
  ميں تمھيں تمھارے عہده سے بری طرح سے علٰيحده کردوں ميں اس سلسلہ ميں تيرے لئے خدا کی پناه مانگتا ہوں 

ے خالف کوڑے لگاؤ اور بازار ميں پھراؤ ،جو بھی اس ک)٣۵پس جب جمعہ کا دن ٓائے تو قيد سے باہر ال کر اسے پينتيس (
(اپنے خساره کا ) دعوٰی کرے اور گواه الئے تو خود اور اس کے گواه کو قسم دالٔوا س کے بعداس (ابن ہرمہ )کے مال 

مينسے اتنی مقدار مدعی کو ادا کر وپھر اسے ذلت وخواری کے ساتھ قيد خانہ ميں واپس لے جاکر اس کے پيروں ميں بيڑی 
  کھولو۔ ڈال دو ۔ اور نماز کے اوقات ميں انھيں

اس کے اوراس شخص کے درميان ہائل مت ہو جو اس (خائن ) کے لئے کھانے پينے کی چيزيں ،لباس اور بستر الئے ،اور 
  کسی ايسے شخص کو اس کے پاس نہ جانے دو اسے کينہ ودشمنی سکھاتاہے اور ٓازاد ہونے کی اميد دالتاہے

بات سکھائی ہے جو مسلمانوں کے لئے مضرہے تواسے  اگر تم پر يہ بات ثابت ہوجائے کہ کسی نے اسے کوئی ايسی
تازيانے لگأواور اس وقت تک قيد رکھو کہ وه توبہ کرلے ۔قيديوں کو حکم دو کہ شب ميں قيدخانہ کی صحن ميں نکل کر 
 ٹہليناور ٓارام کريں ليکن ابن ہرمہ کو اس کی اجازت مگر يہ کہ تمھيں اس کے مرجانے کا خوف ہو کہ ايسی صورت ميں

  اسے بھی قيديوں کے ساتھ صحن ميں لے ٓأو۔
اور جب اس طاقت وتوانائی ديکھو تو تيس روز کے بعد دوباره پينتيس کوڑے لگأو ۔نيز تم نے بازار ميں کيا اقدام کيا ہے اور 

  “کس شخص کو اس خيانت کار کی جگہ پر معين کيا ہے ، مجھے لکھو اور خائن کی روزی بند کر دو
--------------------   

،از ابی عمره ابن منده االستيعاب (طبع بر ٣٠٩ص/٢،اسد الغابۃ ج/٣٢٧ص/٣،ازابن شاہين ،السيرة الحلبيۃ ج/۴٧ص/٢۔االصابہ ج/)١
،نظام الحکم فی الشريعہ و التاريخ االسالمی ٢۴۴،معالم الحکومہ النبويۃ ص/١٣٩االصناف فی العصر العباسی ص/) ٨ص/٢حاشيہ ،ج/

  ٢٨٨تا٢٨۵ص/١الترتيب االداريہ ج/) ۴٩،اور يہی کتاب کی فصل الحياة الدستوريۃ ص/۶١۵و۵٩١(السلطۃ القضائيۃ ص/
  ٢٨٧و٢٨۶ص/١،التراتيب االداريۃ ج/ ١٣٩،االصناف ص/٣٢٧ص/ ٣۔ السيرة الحلبيہ ج/)٢
  “يعنی کسی بدعتی کو بازار کے امور کا سرپرست نہ بنأو،ورنہپس تم بہتر جانتے ہو”
  ١٣۵ص/١،از ادب القاضی مادردی ج/٧٠يعہ و التاريخ اسالمی (السلطۃ القضائيہ )ص/۔ نظام الحکم فی الشر)٣
  ۔ بصره کے عالقہ کا نام يہ فارسی کا لفظ بارگاه ہے عربی ميں بارجاه ہو گيا ہے)۴
ھلی کے ميں ٓايا ہے کہ حجاج نے اسے بصره کے عالقہ بارجاه ميں مچ ١٧۵ص/٣نيز کتاب و فيات االعيان ج/٢٧٢۔ االشتقاق ص/)۵

  بازار پر نگراں بنايا تھ
از دعائم االسالم و معاون  ۴۴ص/ ۴،مجلہ نور علم چوتھی جلد شماره / ٣٨و٣۵ص/۵،نہج السعادة ج/۵٣٢ص/٢۔ دعائم االسالم ج/)۶

  ٣٨٢الحکمۃ ص/
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  ٣٣،ص/۵۔نہج السعادة،ج/۵٣٠،ص/٢۔دعائم االسالم ،ج/)٧
  ١٧۵ص/٣، وفيات االعيان ج/٢٧٢ص/١۔ االشتقاق ج/)٨
نقل از  ۴۴ص/ ٣سال دوم شماره “مجلہ نور علم ” ٣٨وص/ ٣۵ص/  ۵نہج السعاده ج/ ۵٣٣وص/ ۵٣٢ص/ ٢دعائم االسالم ج/۔ )٩

 ٣٨٢حاشيہ معاون الحکمۃ ص/
 

 


