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Abstract
Sharia importance of Government Currency note & its uses in present era, History of Government Currency note and its
assessment in the light of Sharia, An essential and fundamental part of human is his economic & finance life, to fulfil his basic
needs dealing with market and trade, he has to face numerous transaction and deals.
Today a GC note is essential to make financial and trading deals, and without it no transaction is possible. It values the assets and
items available in the market. Every country has its own currency note and different values are available globally to make any
transaction.
Keywords: Islam is complete system of life, and every human have been guided to solve his all problems. The principles of life,
trade, and social behavior etc. are part of Islam. All the problems of human
 ،جيسا کہ ڈاکٹر مرعی حسين فرماتے ہيں:
والنقد ان ھما الذھب والفضۃ وھو لغۃ من االموال )(٩
ترجمہ'' :نقدان سے مراد سونا اور چاندی'' ہے لغۃ انہيں أموال کہا جاتا ہے
چنانچہ مجلۃ األحکام العدليۃ ماده  ١٣٠:ميں ہے کہ النقو د جمع نقد وھو عبارة
عن الذھب والفضۃ.
ترجمہ :النقود نقد کی جمع ہے اور يہ سونے اور چاندی کو کہاجاتا ہے
علی بن محمد الجمعہ اپنی فقہی معجم ميں فرماتے ہيں:
النقد فی الغۃ :نقد الشیء نقد اليختبره او ليميز جيده من ردئيہ۔ ) (١٠معجم
مصطلحات االقتصاديہ ،علی علی بن محمد الجمعۃ،دار العبيکان  ،رياض،
سعودی عرب ٢٠٠٠ ،ئ،ص ٩٤
ترجمہ'' :نقد کہتے ہيں کسی چيز کو پرکھنا تاکہ اسے جانچا جائے اور اس کا
عمده اس کے گھٹيا سے عليحده ہو جائے''
ڈاکٹر وھبۃ الزحيلی مزيد وضا حت کرتے ہو ئے لکھتے ہيں:
تعريف النقود والفاظھا:
النقو د فی اللغۃ جمع نقد ،ومعناه قريب من المعنی الشائع اوالمستعمل لہ عرفا
:وھو االداء فی الحال مقابل شیء آخر ،حيث عرفہ اھل اللغۃ:بانہ خالف النسا ء
)الموجل ( وھو االعطاء والقبض۔
ترجمۃ:نقود لغۃ ميں نقد کی جمع ہے اسکا معنی پرکھنے کے ہے اور عرفا اس
معنی ميں استعمال کيا جاتا ہے کہ کسی چيز کی قيمت فو را ادا کی جائے کہ
جسطرح اھل لغت نے اسکی تعريف کی ہے کہ ےه ادھار کی ضد ہے اور
فورا قبضہ اور لينے کے معنی ميں استعمال ہوتاہے
کيمبرج ڈکشنری نے اسکی يوں تعريف کی ہے :
Money Means :The coins or notes which are used to buy
things, or the amount of these that one person has
ترجمہ :نقد کا معنی ہے سکے يا نوٹ کہ جنکو کسی چيز کی خريداری کے
لئے استعمال کيا جاتا ہواور وه نوٹ يا سکے اس شخص کے ملکيت ميں ہو
۔۔ ميں (Moneyتے ہيں )کيمبرج ڈکشنری ماده۔۔
زر کی جامع تعريف وه ہے جو کہ پروفيسر کرتھر نے وضع کی ہے وه
لکھتے ہيں
زرسے مراد وه شیء ہے جسے آلہ مبادلہ کی حيثيت سے عام قبوليت حاصل
ہو اور جو ساتھ ہی پيمائش قدر اور ذخيره قدر کا فرض بھی انجام دے يعنی
زر بننے کيلئے قبوليت عامہ حاصل ہونی چاہئے ۔) (١١
کرنسی کی اصطالحی تعريف:
پروفيسر ڈاکٹر عالمہ وھبۃ الزحيلی نقد کی اصالحی تعريف کرتے ہوئے رقم
طراز ہيں :
واصطالحا:ھی کل مايتعامل بہ الناس من دنانير ذھبيۃ،او دراھم فضيۃ،اوفلوس
)قطع معدنيۃ من غير الذھب والفضۃ ( نحاسيۃ ،او عمالت ورقيۃ(١٢).
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Introduction
کرنسی کی تعريف
کرنسی کی لغوی تعريف:
خالد بن عبدﷲ بن محمد الصالح ريسرچ کرتے ہوئے لکھتے ہيں کہ
النقود:جمع نقد،وھذه المادة)):النون،والقاف،والدال اصل صحيح ےدل علی
ابرازشیء وبروزه۔)(١
'' النقود نقدکی جمع ہے اسکا اصل ماده نون،قاف اور دال ہے جسکا معنی کسی
شیء کو ظاہر کرنے پر داللت کرنے کے آتا ہے۔''
ولھا معان عدة :
االول)) :خال ف النسيئۃ ( فنقد الثمن اعطاوه نقدا معجل)(٢
ترجمہ :ادھار کا ضد ہے جيسا کہ کہا جاتا ہے کہ اسنے قيمت کيش کی
صورت مينادا کی اور اسی سے حضرت جابر رضی ﷲ عنہ کا قصہ حديث
آپ نے ان سے اونٹ خريدی اور فرمايہ کہ ؐآپنے مجھے
ميں مشہور ہيکہ ؐ
اسکی نقد قيمت اداکی۔
الثانی :تمييز الدراھم و اخرج الزيف منھا انشد سيبويہ)(٣
ترجمہ :دراہم کو پرکھ کر ان ميں سے کھرے اور کھوٹے کو نکالنا۔
عالمہ سرخسی مبسوط سرخسی ميں لکھتے ہيں :
ان الفلوس تروج فی ثمن الخسيس من األشياء دون النفيس ،بخالف النقود )(٤
ترجمہ :فلوس انکو کہا جاتا ہے جو کہ سستی چيزوں کی قيمت کيلئے متعين
ہوں اور اور نقود عمده چيزوں کی قيمت کيلئے مقر کئے جاتے ہيں
عالمہ نووی اور عالمہ رافعی باب القرض ميں لکھتے ہيں :
يشترط فی رأس المال ان يکو ن نقدا ،وھو الدنانير والدراھم
المضروبۃ)(٥روضۃ الطالبين ،المؤلف:ابو زکريا محيی الدين يحی بن شرف
النووی)المتوفی٦٧٦:ھ(
ج،٣:ص،٣٦٥:ناشر:المکتب االسالمی۔)(٦
ترجمہ:سونے اور چاندی کی کرنسی کہ جس سے کوئی بھی معاملہ کياجائے
اور يہاں پر يہی معنی مراد ہے۔
ابو جيب سعدی اپنے مشہور قاموس 'دالفقہی'' ميں فرماتے ہيں:
والجمع النقود۔ )(٧
جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی اسالم اور جديد معيشت وتجارت ميں لکھتے
پينکہ:
جو چيز عرفا آلہ مبادلہ کے طور پر استعمال ہوتاہواور وه قدر کا پيمانہ ہو اور
اسکے ذريعے ماليت کو محفوظ کيا جاتا ہو اسے زر کہتے ہيں يہ تين
خصوصيات جس ميں پائی جاتی ہوں تو اسکو عربی ميں ..نقد ..اردو ميں زر
انگريزی ميں منی کہا جاتا ہے(٨).
اموال ميں جب نقدکالفظ بوال جائے تو اس سے سونا اور چاندی مراد ہو
تاہے
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٢۔ قيمت کو پرکھنے کا اسٹينڈرڈ ہو۔
٣۔ انسان کی مالياتی اسٹيٹس کی حفاظت ونگرانی کرنے واال ہو۔
اس تعريف سے واضح ہوا کہ کسی ايسی چيز کو نقدی کہنا صحيح نہيں جو
کسی خاص تبادلہ کے لئے استعمال ہو اور عمومی تبادلے ميں اس کا اعتبار نہ
کيا جاتا ہو يا پھر يہ کہ وه کسی ايک خاص جگہ ،ملک يا محلے ميں مستعمل
ہو جيسے کہ انڈے وغيره کو کسی چيز کی قيمت کے پرکھنے يا ماليت کے
اندازے کے لئے معتبر سمجھا جائے کيونکہ يہ تو ممکن ہے کہ يہ کسی خاص
عالقے ميناسی معنی ميں استعمال ہوتا ہو ،مگر اس کو ايسی قبوليت عام
حاصل نہيں جوکہ ہر قسم کے تبادلہ ميں مقبول ہو۔
مذکوره باال تعريفات وتشريحات ،فقہاء کے زرﱢين ملفوظات اور حضرت
تعالی عنہ کے مذکوره ارشاد گرامی سے يہ بات منقح
عمرفاروق رضی ﷲ
ٰ
ہوگئی کہ قيمتوں کے لئے اسٹينڈرڈ صرف اورصرف سونا ،چاندی نہيں بن
سکتا ،بلکہ ہر وه چيز جوجنرل ايکسچينج کيلئے بازار ميں وسيلہ بننے کے
قابل ہو ،وه چيز قيمتوں کا اسٹينڈرڈ ہو اور عوام الناس اس چيز پر يقين و
ت خزانہ ودولت اسے جمع کرکے اپنے
بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ بحيثي ِ
ملکيت ميں محفوظ کرکے رکھتے ہوں ،تووه نقدکہال سکتاہے۔ زمانہ کی
تغيّرات وتبديليوں نے نقود کی اس صورت ِحالت کو کاغذی کرنسی کی طرف
دھکيل کر آپہنچايا ۔ اگر مذکوره باال أوصاف کو م ﱢد نظر رکھ کر کاغذی
کرنسی مينيہ خوبياں ديکھی جائيں تو سب کے سب أوصاف اسميں موجود ہيں
اسکی تفصيلی بحث آگے آنے واال ہے ۔
نقود )کرنسی( کيلئے زياده تر بولے جا نے والے الفاظ
عربی ميں نقود کيلئے مندرجہ ذيل اصطالح استعمال کئے جاتے ہيں:
 :١فلوس  :٢ثمن
) (١الفلوس:
نقود يا فلوس کی اصطالح ان سکوں کيلئے استعمال کيا جاتا ہے جو پيتل
،تانبا،لوہے وغيره جيسے ذخائر سے وجود ميں الئے گئے ہوں  ،سونااور
چاندی انميں استعمال نہ کيا گياہو،جيسے عالمہ ڈاکٹر وھبۃ الزحيليؒ فلوس کی
تعريف کے با رے ميں لکھتے ہيں:
واما الفلوس  :فھی کل مااستعمل نقدا فی التعامل باصطالح الناس ،مما صنع من
المعادن األخری غير الذھب والفضۃ ،ليکون مسکوکا ً)مضروبا ً(لہ صفۃ
النقود۔)(١٨
بطورنقد کے لوگوں کے ہاں معامالت نمٹانے
ترجمہ:ہر وه چيز جو کہ
ِ
کيلئے استعمال کياجاتا ہو  ،سونااور چاندی کے عالوه کسی دوسری معدنيات
سے بناکر ايک مخصوص ڈھانچے ميں انہيں ڈھال گيا ہو تو وه نقود ہے۔
اورصاحب ِ ''معجم مصطلحات االقتصاديۃ'' نے فلوس کی تعريف مندرجہ ذيل
الفاظ سے کيا ہے:
والفلوس فی االصطالح :ماضرب من المعادن من غير الذھب والفضۃ سکۃ
وصار نقداً فی التعامل عرفا ً و ثمنا ً باصطالح الناس۔ )(١٩
ترجمہ :فلوس کی اصطالحی تعريف يہ ہيکہ تمام وه چيزيں جنہينسونے
اورچاندی سے نہيں بلکہ کسی دوسرے ذخائر سے سکہ کے طور پر وجود
ميں اليا گياہو اور عرفا ً بھی انہيں نقود کہاجاتا ہو اور اسکے ساتھ ساتھ عوام
بطور س ّکہ اصطالحی ثمن مانتے ہوں تو ايسی ہر شيئ کو
الناس بھی انہيں
ِ
فلوس کہا جائيگا۔
غزالی ان مذکوره اصطالحات کی تعريف کے متعلق اپنی جامع ومانع
امام
ؒ
تصنيف ''احياء علوم الدين'' ميں لکھتے ہيں:
تعالی خلق الدراھم والدنانير وبھما قوام الدنيا وھما حجران ال منفعۃ
''من نعمۃ ﷲ
ٰ
فی اعيانھا ،ولکن يضطر الخلق اليھامن حيث ان کل انسان محتاج الی اعيان
کثيرة فی مطعمہ ،وملبسہ وسائر حاجتہ۔ فال بدبينھما من معاوضۃ وال بدفی مقدار
العوض من تقدير۔'' )(٢٠
'' ﷲ تعالی نے اپنی تمام تر نعمتوں ميں سے دو نعمت يعنی دو پتھروں کو
بطور نعمت کے بناکر انکو دراھم ودنانير کی شکل ديدی جن دوپتھرونکی
ِ
حقيقت ميں کوئی نفع نہيں ہے ،ليکن پوری دنيا کو اپنے تمام معامالت نمٹانے
کيلئے يعنی کھانے ،پينے ،پہننے اور تمام ضروريات کی أشيا ء کی حصول
کيلئے انکا محتاج بناديا اسی طرح ديگر بنيادی اشياء ِزندگی کيلئے انسان کو
ان دو پتھروں کا محتاج بناديا۔''
روز روشن کی طرح عياں ہے کہ اس دنيا ميں جتنی بھی ﷲ سبحانہ
يہ بات
ِ
ت حسنہ
وتعالی نے چيزيں پيدا کيں وه اس کی طرف سے انسان ذات کيلئے نعم ِ
ہيں انہی نعمتوں ميں سے دونعمتيں سونا اورچاندی ہيں جوکہ ہر چيز کيلئے
اسٹينڈرڈ بننے کی صالحيت رکھتے ہينجو کہ عرصہئ درازتک دراہم دنانير
کی شکل ميناس پوری دنيا کی معيشت پر راج کرتے رہے اور آج تک بھی
جس ملک کے پاس سونے کے ذخائر زياده ہوں تو اسکی معيشت کو سب سے
عصر حاضر کے تيزی سے ترقی کر
زياده مستحکم سمجھی جاتی ہے ،ليکن
ِ
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ترجمہ:نقد اصطالح ميں ہر اس چيز کو کہاجاتاہے کہ جس کے ذريعے لوگ
ت زندگی نمٹاتے ہوں چاہے وه سونے کے دنانير ،چاندی کے د راہم
عام معامال ِ
يا پھر لوہے کے سکے )جو کہ سونے اور چاندی کے عالوه سے بنتے ہيں( يا
پيتل کے ہوں ياپھر کاغذی کرنسياں ہوں ۔
اس پوری تفصيل سے يہ بات منقح ہوگئی کہ ہر وه شیء جو کسی بھی قسم
کے تبادلہ مينمانی اور قبول کی جاتی ہو اوراسکے ساتھ قيمت کو بھی پرکھنے
اور چانچنے کا اسٹينڈرڈ بن سکتی ہوتواسے ہی زر ميں شمار کياجائيگا چاہے
وه کسی بھی ہيئت وشکل ميں ہو ،سونا ہو  ،چاندی ہو ،لکﮍی ہو ياپھر پتھر
ہو،جيساکہ عالمہ سليمان بن منيع مزيد اسکی وضاحت ميں فرماتے ہيں:
فال يصح اعتبار ماکان وسيطا ً للتبادل الخاص نقداً کان يتفق اھل بلد او محلۃ علی
اعتبار البيض مثالً مقياسا ً للتقويم والثمنيۃ لعدم قبوالً عاما ً فی جميع المبادالت۔
)(١٣
ترجمہ' :اس چيزکو زر ميں شمار کر نا معقول نہيں جو عمومی آلہئ تبادلہ
کا وسيلہ نہ ہو ،بلکہ صرف ايک مخصوص شہر يامخصوص عالقے والوں
ت زر رائج ہو ،مثالً اگر
کے باہمی اتفاق سے زر کا کرداراداکرنے کيلئے بحيثي ِ
انڈے کو قيمت اور ثمن کے اسٹينڈرڈ کو چانچنے کيلئے پيمانہ بنايا جائے تو يہ
صحيح نہيں ،اس لئے کہ اسکو ايک ہی شہر يا ايک ہی محلہ ميں تو اسٹينڈرڈ
بنانا عقل کی بات ہے ،ليکن عام تبادلہ کے لين دين مينا س کو مانا اورقبول
نہيں کيا جائيگا۔''
مزيد وضاحت ميں عالمہ عوف کفر اوی نقود کی نيچر کو بيان کرتے ہوئے
لکھتے ہيں:
ای شيئ يکون مقبوالً قبوالً عاما ً کوسيط للتبادل و مقياس للقيمۃ۔ )(١٤
ت عامہ حاصل ہو ،اس حيثيت سے کہ وه
ترجمہ'' :ہر وه چيز جسے قبولي ِ
عام تبادلہ کيلئے واسطہ اورذريعہ بننے کے ساتھ قيمت کوبھی پرکھنے کا
پيمانہ ہو تو وه نقود کہالئيگا۔''
ہر وه چيز کہ جسکواس طرح کی عام شہرت و قبوليت حاصل ہو کہ لوگوں
کے ہاں اس چيز پر يقين واعتماد حاصل ہوچکاہو ،عام تبادلہ کا ذريعہ ہو،
قيمت کو پرکھنے اور چانچنے کے لئے ہواور خَ دَمات وسامان کے حصول
عصرحاضر ميں اسٹينڈرڈ ہو تو وه چيز نقود ميں سے شمار کيا
کے لئے
ِ
تعالی عنہ
جائيگا اور اس کی واضح وأت ّم دليل حضرت عمر فاروق رضی ﷲ
ٰ
کا مندجہ ذيل ارشا ِدگرامی ہے:
لقد ھممت ان اجعل الدراھم من جلود االبل فقيل لہ اذن البعير فامسک۔ )(١٥
ترجمہ'' :ميں نے دراہم کو اونٹ کے کھال سے بنانے کا عزم کيا ۔ تو انہيں
عرض کياگياکہ پھر تو کوئی اونٹ باقی نہيں بچے گا ،لہٰ ذا وه يہ سن کر اپنے
اس عزم سے رک گئے۔''
عصرحاضر ميں نقودکی
اقتصاديين
ء
علما
جسے
اِسی ارشادکی تشريح کو
ِ
ِ
حقيقت کے متعلق بيان فرمارہے ہيں توامام مالک ؒـنے ''المدونۃ الکبر ٰی''
زر کی اقتصادی تعريف:
زر کی اقتصادی تعريف اور اسکے اوصاف کے بارے ميں وضاحت کرتے
ہوئے پروفيسرڈاکٹر وھبۃ الزحيلی فرماتے ہيں کہ ہر وه چيز جس کے اندر
جنرل تبادلہ کی وصف پائی جائے وه ثمن بننے کی صالحيت
رکھ سکتی ہے اوراس کے ذريعے اشياء کا تبادلہ بھی ممکن ہو مزيد وضاحت
کرتے ہوئے
الزحيلی زر کی تعريف لکھتے ہيں:
ڈاکٹر وھبۃ
ؒ
وےعرفھا االقتصاديون  :بأنھا أی شیء يکون مقبوال عاما کوسيط للتبادل
ومقياس للقيمۃ وأداة لالدخار (١٦).المعامالت الماليہ المعاصره ،صـ،١٥٠:
المؤلف ڈاکٹر وھبۃ الزحيلی ،ناشر :دارالفکر۔بيروت
ترجمہ:ماہرين اقتصاديات نے زر کی تعريف يہ کی ہيکہ جب کسی بھی مادے
ميں مندرجہ ذيل تين اوصاف پائی جاتی ہوں تو اسے زر کہاجائيگا:
١۔ کسی بھی تبادلہ کيلئے زر واسطہ ہو۔
٢۔ قيمت پرکھنے کيلئے يہ ايک اسٹينڈرڈ ہو۔
٣۔ قاب ِل ذخيره اندوزی ہو۔
عالمہ سليمان زر کی اقتصادی تعريف ميں لکھتے ہيں:
ومن الناحيۃ المعنويۃ يری علماء ا القتصاد أن للنقد ثالث خصائص متی و جدت
متحققۃ فی مادة ذاتيۃ تعتبرھذه المادة نقدالھذه الخصائص ان يکون وسيطا ً للتبادل
العام ،ومقياسا للقيم ومستود ثروة )(١٧الورق النقدی ،تاريخہ حقيقتہ قيمتہ
حکمہ،عبد ﷲ بن سليمان بن منيع ،مطبع الفرزدق التجاريۃ،رياض ،سعودی
عرب ،١٩٨٤ ،ص١٧
''ماہرين اقتصاديات فرماتے ہينکہ نقد وه ہے جسميں مندرجہ ذيل تين
ترجمہ:
ِ
أوصاف پائے جاتے ہوں جب کسی بھی مادے ميں يہ تين اوصاف موجود
ہونگے تو اسے نقد شمار کيا جائے گا۔''
١۔ وه عام تبادلے کا آلہ ہو۔
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بيع ہے جو کہ جائز ہے دوسری قسم سود جو کہ حرام اور ناجائز ہے ۔
بيع کااثبات قرآن سے
اعلم أن ﷲ تعالی أحل البيع وأباحہ وحرّم الرﱢ با ونھی عنہ فقال ع ّز و ج ّل )أحل
ﷲ البيع وحرّم الربو ا(وقال عز وجل )ياأيھا الذين آمنوا ال تأکلواأموالکم بينکم
بالباطل االّأن تکون تجارة عن تراض منکم (النسائ٢٩
ترجمہ :يہ بات جن لو کہ ﷲ تعالی نے بيع کو حالل قرار ديا اور اسکی اجازت
فرمائی اور سود کو حرام قرار ديا اور اسے منع فرمايا ،چنانچہ ﷲ تعالی نے
ارشاد فرمايا ـ''ﷲ سبحانہ وتعالی نے بيع کو حالل فرمايا اور سود کو حرام
فرمايا'' دوسری جگہ پہ ارشا ِدباری ہے ـ'' اے ايمان والو ايک دوسرے کے
أموال ناجائزطريقے سے مت کھاؤہانيہ کہ ايک دوسرے کی رضامندی سے
تجارت کرکے کھاؤ
)(١بيع اور اسکی مختلف اقسام)بيع سلم ،استصناع ،بيع صرف ،بيع
جزاف،سود،مرابحہ ،توليہ،وضعيہ اوراقالہ(
)(٢قرض۔)(٣اجاره)(٤جعالہ)(٥شرکت)(٦ہبہ)(٧وديعت
)(٨عاريت)(١٠کفالت)(١١حوالہ)(١٢رہن)(١٣صلح
ملکيت کے اقسام ـــ):وجہ حصر(
واعلم أنہ البيع تمليک والتمليک علی وجھين :أحدھما تمليک منافع األشياء
۔والثانی:تمليک أعيان األشيائ۔وتمليک أعيان األشياء علی وجھين:تمليک ببدل
مثل الثمن والھبۃ علی شرط العوض بعد القبض وتمليک من غير بدل مثل
الھبۃوالصدقۃ البشرط العوض .
ترجمہ:يہ بات يقينی ہيکہ بيع کے ذريعے ملکيت حاصل ہوتی ہے پھر يہ
ملکيت دو طريقوں سے حاصل ہو تی ہے ان ميں سے ايک چيزوں کے منافع
کی ملکيت اوردوسری اشياء کے عين کی ملکيت اورپھراشياء کے عين کی
ملکيت ياتو کسی معاوضے کے عوض حاصل ہو گی مثال کے طور پر قبضے
کے بعد ثمن کے عوض ياہبہ ہو عوض کے شرط پر يا تمليک بغير معاضے
کے حاصل ہوگی مثال کے طورپر ہبہ اور صدقہ بغير معاوضے کے شرط پر
حاصل ہو ۔
تمليک المنافع :منافع کی ملکيت )وجہ حصر(
وتمليک منافع األشياء علی وجھين تمليک ببدل مثل االجارة وتمليک من غير بدل
مثل العاريۃ.
ترجمہ:منافع کی ملکيت دوطريقوں سے حاصل ہوتی ان ميں سے ايک طريقہ
يہ ہے کہ منافع کی ملکيت کسی معاوضے کے عوض حاصل ہو مثال کے
طور پر اجاره ہے اور دوسراطريقہ يہ ہيکہ بغير معاوضے کے ملکيت حاصل
ہو مثا ل کے طور پرادھار ۔
بيع کے منعقد ہونے کيلئے الزمی پانچ اشياء ہوتی ہيں :
واعلم أن البيع الينعقد اال باجتماع خمسۃأشيائـ :أحدھا اجتماع المتعاقدين والثانی
اعالم الثمن والثالث اعالم المبيع والرابع اعالم الشیء الذی لہ قيمۃوالخامس
القبض.
ترجمہ :بيع ميں سب سے پہلی يہ بات ہوتی ہے کہ عاقدين ملکر ايجاب و قبول
کرليں ،دوسری بات يہ ہيکہ ثمن متعين ہو ،تيسری بات يہ ہيکہ مبيع متين
ہو،چھوتھی بات يہ ہيکہ اس چيز کی قيمت متعين ہو اورپانچويں بات يہ ہيکہ
اس چيز پر قبضہ بھی ممکن ہو۔
اجتماع المتعاقدين)اجتماع المتعاقدين کامطلب(
اما اجتماع المتعاقدين فيفسره أ ن البيع ال يکون اال بين اثنين وايضا اليجوز أن
يکو ن الرجل الواحد بائعا ً ومشتريا ً اال فی مکان واحد۔۔۔۔۔۔الخ
ترجمہ:متعاقدين کے جمع ہو نے کامطلب يہ ہيکہ بيع دو طرفہ دو آدميوں کے
درميان ہو تا ہے ،اسی وجہ ايک آدمی بائع اور مشتری ايک ہی وقت ميں نہيں
کرسکتا۔
اعالم الثمن) ثمن کی تعين کا مطلب (
وأما أعالم الثمن فان جھالۃ الثمن نفسہ تفسد البيع.
ت خود مفسد بيع ہے۔
ت ثمن بذا ِ
اگر ثمن کی تعين نہ ہوئی تو جہال ِ
اعال م المبيع )مبيع کی تعين (
واما اعالم المبيع فألن جھالۃ المبيع ايضا تفسد البيع
عدم تعيين بھی مفس ِد بيع کا سبب بنتی ہے
اسی طرح مبيع کی ِ
مالہ قيمۃ )قدر والی چيز ہو(
وأما ّ الشیء الذی لہ قيمۃ فيقع بہ البيع أل ن بعض األشياء ال يقع عليھا البيع مثل
الخمر والخنزير والميتۃ والدم ونحوھا قال وکل عقد مخصوص بشیء مثل عقد
النکاح مخصوص بالشاھدين المجتمعين فی مکان واحد والھبۃ مخصو ص
بالقبض وااليجار مخصوص باعالم االجرة والبيع مخصوص باعالم الثمن
واعالم البيع ۔
ترجمہ:اور جس چيز پر بيع ہورہی ہو وه چيز قدر اور قيمت والی ہو
مثالَ◌َ شراب ،خنزير ،مرداراور خون يہ قدر والی اشياء ميں سے نہيں ہيں ۔ ہر
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تے ہوئے تغيرات وحاالت نے ان دراھم ودنانير کو کاغذی کرنسی ميں بدل کر
رکھ ديا،البتہ پھر بھی سونا اور چاندی کی اہميت سے انکار نہيں کيا جا سکتا
او ر انکے بغير کوئی چاره نہيں،جيسے کہ ابن العربی ''احکام القرآن'' ميں
انکی اہميت کے بارے ميں درج ذيل ارشادات لکھتے ہيں:
''وکسر الدنانير والدراھم ذنب عظيم ألنھا واسطۃ فی تقدير قيم األشياء والسبيل
الی معرفۃ کميۃ األموال عند اختالف المقادير اوجھلھا''۔)(٢١
ترجمہ'' :دارھم و دنانير کو توڑنا عظيم جرم کی بات ہے،کيونکہ يہ اشياء
کی قيمت متعين کرنے کا آلہ ہيں۔''
ّ
عالمہ کا سانی ''بدائع الصنائع'' ميں ''فلوس'' کی تعريف بيان کرتے ہوئے
لکھتے ہيں:
وأصطالحا ً کل ما يتخذه الناس ثمنا ً من سائر المعادن عدا الذھب والفضۃ )(٢٢
ترجمہ '' :ہر وه شيئ کہ جسکو انسان دوسری معدنيات سے سونے
بطورثمن مقرر کرليں تو اسکو فلوس
اورچاندی کے عالوه سے بناکر
ِ
کہاجاتاہے '' ۔
) (٢ثمن:
ب مجلّۃ األ حکام العدليہ ماده نمبر  ١٥٢ميں لکھتے ہيں:
صاح ِ
الثّمن ما يکون بدال للمبيع ويتعلق بال ﱢذ ﱠمۃ
ترجمہ :ثمن ہر اس چيز کی عوض کو کہاجاتاہے جو کہ کسی خريدی ہوئی
چيز کے مقابل ادا کی جائے ياکوئی ذمہ انسان کے ساتھ متعلق ہوجائے۔)(٢٣
کرنسی کی ابتدئی و انتہائی ترقی کے مراحل قبل از اسالم و بعد از اسالم:
اس وقت کے دراھم ودنا نير کی ابتدا سے ليکر اور آج تک کے کرنسی کی
انتہا ء تک اوراس پر گذرے ہوئے تغيرات وتبدالت پر ايک تحقيقی جائزه:
اہ ِل کتاب کے برے أوصاف ﷲ سبحانہ وتعالی بيان کرتے ہوئے ساتھ ميں دينار
کا بھی تذکره فرمايا ہے :
ومن أھل الکتاب من ان تأمنہ بقناطر يؤده اليک ومنھم من ا ن تأمنہ بدينار اليؤده
اليک اال مادمت عليہ قائما۔ )(٢٤
ترجمہ'' :بعض اہل ِکتاب توايسے ہيں کہ اگر تو انہيں خزانے کا امين بنا دے تو
وه بھی وه تجھے واپس کرديں اور ان ميں سے بعض ايسے بھی ہيں کہ اگر تو
انہيں ايک دينار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کريں۔''
اور سورہئ يوسف ميں ﷲ سبحانہ وتعالی کرنسی کاتذکره کرتے ہوئے ارشاد
فرماتے ہيں :
وشروه بثمن بخس دراھم معدودة و کانوا فيہ من الزاھدين۔ )(٢٥
ترجمہ '':اور انہوں )يعنی اسکے بھائيوں (نے اسے) يعنی حضرت يوسف ؑ (
کوبہت ہلکی قيمت چند گنے چنے درہموں کے بدلے بيچ ديا تھا اور يہ انہوں
نے اسلئے کيا تھا کہ وه اسے تنگ تھے ۔''
مذکوره باال آيت سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ پرانے زمانے ميں بھی تما م کے
معامالت انہی دراھم و دنانير کے ذريعے نمٹائے جاتے تھے ،
اسی طرح عالّمہ أبو الحسن الحوفی نے مذکوره تفصيل کو اپنے کتاب البرھا ن
فی علوم القرآن صفحہ نمبر١٥٥ :جلدنمبر ،١ :ميں بيان کيا ہے۔ )(٢٦
بيع مقا يضہ کے سمجھنے سے پہلے مختصراً بيع کی تعريف اور اسکے اقسام
کو مختصراً بيا ن کی جارہا ہے
تعريف البيع :البيع مبادلۃ مال أو منفعۃ ،علی التأييد ،تملّکاًأو تمليکاً.
والبيع عقد من عقود المعاوضات التی منھا االجارة والقرض ،وھو أع ّم من
تاجر ِ◌،وقد يشتری االنسان شيأاً
غير
التجارة ،ألن البيع يکون من
ِ
تاجر ِ◌ أو ِ
ِ
اليقصد بہ بيعہ بربح  ،فاليکون تجارة.
بيع کی تعريف :
ترجمہ وتشريح :مال کا مال کے عوض ملکيت دينا ،لينا يا مال کے عوض
منفعت حاصل کرنا باہمی رضامندی سے اور بيع عقو ِد معاوضات ميں سے
ايک عقد ہے اسی ميں سے اجاره اورقرض ہے اور يہ بيع تجارت سے عام
ہے ،کيونکہ بيع تاجر اور غير تاجر دونوں سے ہو سکتی ہے انسان کا اسے
مقصد نفعہ کمانا نہيں ہوتا تو يہ تجارت نہيں ہے ۔
بشيئ ِ◌ ايک چيز کا دوسری چيز سے
ئ ِ◌
لغوی تعريف يہ ہيکہ  :مقابلۃ شی ِ
ِ
تبادلہ کرنا۔
لفظ بيع دو متضاد معنوں کا حامل ہے يعنی خريدنا اوربيچنا ايسے الفاظ کو
ِ
عربی ميں اسماء األضداد کہا جاتا ہے جن کا اطالق اس لفظ پر بھی ہو تا ہے
اور اسکے اضداد پر بھی ہو تا ہے اسی طرح لف ِظ شراء بھی اضداد ميں سے
ہے
چنانچہ عاقدين کو فقہاء کی اصطالح ميں بائع اور مشتری کہاجاتا ہے ۔
مخصوص ِ◌.
حنفيہ کے نزديک اصطالحی تعريف  :مبادلۃ مال علی وجہ
ِ
ترجمہ:مخصو ص طريقہ سے مال کا مال کےساتھ تبادلہ کرنا بيع ہے
بيع کے مخصوص اصطالحات :
عقود التمليک  :وه عقودجن سے ملکيت ثابت ہوتی ہے ان ميں سے ايک قسم
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وغيره ويسمی ھذا بيع المقايضۃ
والثانی بيع العين بالدين نحو بيع السلع باألثمان المطلقۃ وبيعھا بالفلوس الر ا ئجۃ
والمکيل والموزون والعددی المتقارب دينا ً ۔والثالث بيع الدين بالدين وھو بيع
الثمن المطلق بالثمن المطلق وھو الدراھم والدنانير وانہ يس ٰ ّمی عقد الصرف
۔۔الخ۔والرابع :بيع الدين بالعين وھو السلم فان المسلم فيہ مبيع وھو دين رأس المال
قد يکو ن عيناًوقد يکون دينا ً ٰ
ولکن قبضہ شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسھما
فيصير عينا ً)(٢٩
ترجمہ:تشريح گذر چکی ہے
ّ
اورعالمہ کاسانی بيع کے اقسام کے بارے ميں فرماتے ہيں :
البيع فی القسمۃ األولی ينقسم :قسمين ،قسم يرجع الی البدل ،وقسم يرجع الی
الحکم )أما الّذی يرجع الی البدل فينقسم قسمين آخرين :أحدھما يرجع الی البدلين
.واآلخريرجع الی احدھما وھو الثمن ،أما األول فنقول  :البيع فی حق البدلين
ينقسم أربعۃ أقسام :
بيع العين بالعين وھو بيع السلع بالسلع ،ويسمی بيع المقايضہ ،وبيع العين بالدين
وھو بيع السلع باألثمان المطلقۃ وھی الدراھم والدنانير وبيعھا بالفلوس النافقۃ
وبالمکيل الموصوف فی الذمۃوالموزون الموصوف والعددی المتقارب
الموصوف ،وبيع الدين بالعين وھو السلم ،وبيع الدين بالدين وھو بيع الثمن المطلق
بالثمن المطلق وھو الصرف۔فأما الذی يرجع الی احد البدلين وھو الثمن فينقسم فی
ی ثمن
حق البدل ،وھو الثمن خمسۃ أقسام :بيع المساومۃ وھو مبادلۃ المبيع بأ ﱢ
اتفق)(٣٠
وبيع المرابحۃ وھو مبادلۃ المبيع بمثل الثمن األ ول وزيادة ربح ،وبيع التو ليۃ
غيرزيادة والنقصان ،وبيع االشتراک وھو
وھو المبادلۃ بمثل الثمن األول من ِ
التوليۃ  ،لکن فی بعض المبيع ببعض الثمن  ،وبيع الوضيعۃ وھوالمبادلۃ بمثل
ب حکم
الثمن األول مع نقصان شیء منہ ،واما القسم الذی الی الحکم فنذکره فی با ِ
البيع ان شاء ﷲ۔تعالی ۔)بيع والے جو بغير حوالے کے انہی کا بھی يہی حوالہ
ہے(
خالصہ:دين کو عين کے عوض بيچنے کو بيع سلم کہا جا تا ہے دين کو دين
کے عوض بيچنے کو بيع صرف کہا جارتا ہے سامان کو سامان کے عوض
بيچنے کو بيع مقايضہ کہا جاتا ہے اور اگر مبيع کو نفعہ کے ساتھ بيچا جائے
تو اسکو بيع بيع مرابحہ کہا جا تا ہے اور اگر مبيع کو اسکے خريدی ہوئی
قيمت کے عوض بيچا جائے تو اسکو بيع توليہ کہا جاتا ہے اور اسی کو بيع
اشتراک بھی کہا جاتاہے اگر مبيع خريدی ہو ئی قيمت سے کم ہر بيچی گئی تو
اسکو بيع وضيعہ کہا جاتا ہے ۔ مذکره تشريح کے بعد اب مقا يضہ کا نظا م
مالحظہ فرمائيں:
''مقايضہ'' اشياء کا اشياء کے ذريعے تبادلے کا نظام
پرانے زمانے ميں ساده لباس وخوراک کی وجہ سے عام لوگو ں سے ليکر
اونچے سے اونچے طبقے کے لو گوں تک کی خواہشات محدود تھيں ہر ادنی
شخص سے ليکر اعلی شخص تک ہر آدمی اپنی خواہشات اپنے پسينے اور
کمائی سے پوری کرليتاتھا ،ليکن تدريجی طور پر اس ترقی يافتہ تہذيب وتمدن
نے انسانی ضروريات وخواہشات کی بے لگا م دوڑ کو اتنے بﮍے پيمانے تک
پھيال ديا کہ وه اپنی ضروريات وخواہشات کواکيال خود پورا نہيں کرسکتا
تو لوگوں نے ان تمام أمو ر کو آپس ميں تقسيم کرليا اور ہر ايک نے ايک سے
ايک نيا کام سنبھاال اور آپس ميں اشياء کا تبادلہ کرنا شرورع کر ديا کو جسکو
تمام مؤرّخين اور فقہآ ِء کرام مقايضہ کے نام سے يادکرتے ہيں اس تہذيب کے
أو ائلی أيام ميں جب سکوں اور نقو د کا وجود نہ تھا لوگ اشياء کو اشياء کے
بطور لين دين کے استعما ل کر نے لگے يعنی جو جس
مقابلے ميں بالواسطہ
ِ
پيشے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا وه اسی چيز کو آگے ديکر اپنی ضروريات
ت زمانہ نے انسان کو اس طرح سے ضروريا پوری
کرليتاتھا ،ليکن تغيرا ِ
کرنے ميں انتہائی سخت سے سخت پريشانيوں ميں ڈالديا تھا جس سے باآلخر
ب النقود والبنوک
کرنسی کے دريافت کے بعد نجات مل گئی ،جيساکہ صاح ِ
اپنی کتاب ميں لکھتے ہيں:
''وقد تقی المقايضۃ باحتيا جات المجتمعات الفطريۃ
والبدائيۃ ،ولکن مع اتسساع نطاق المبادلۃ وتطور المجتمعات أصبحت المقايضۃ
عاجزة عن الوفاء با حتياجات الناس ،وظہرت لھا عدة عيوب۔'' )(٣١
کافی حد تک بارٹرر سسٹم نے لوگو کی اہم حوائج وأمور کو پورا کيا ،ليکن
سامان کے تبادلے ميں اس بدلتی ہوئی نظام نے اسکے ذريعے لوگوں کو کافی
مشکال ت وپيچيدگيوں ميں ڈالديا تھا جس کے نتيجے ميں لوگ اس سسٹم کے
ذريعے اپنی بنيادی ضروريات پوری کرنے سے عاجز آگئے تھے اسکے ساتھ
ساتھ اس نظام ميں کئی مختلف قسم کی خامياں پيدا ہو گئی تھيں۔
ڈاکٹر وھبۃ الزحيلی بيع مقايضہ کے دشواريوں کے بارے ميں لکھتے ہيں :
کان الناس فی المجتمعات البدائيۃ أوالفطريۃ يتعاملون ويتبادلو ن السلع والخدمات
عن طريق المقايضۃ:وھی مبادلۃ السلعۃ بالسلعۃ ،کمبادلۃ القمح بالشعير (٣٢).
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عقد کسی چيز کے مخصوص ہوتی ہے مثالَ◌َ نکاح دو شاہداکٹھے ايک ہی
جگہ ميں جمع ہوں تو اسکے ساتھ مخصوص ہے ،ہبہ قبضے کے ساتھ
مخصوص ہے اجاره متعين اجرت کےساتھ خاص ہے اور بيع ثمن اور اور
مبيع کی تعيين کی تعيين کے ساتھ مخصوص ہے ۔
مبيع مينالزمی اشياء اور اسکے احوال
وأحوا ل ا لمبيع علی سبعۃ أوجہ :
أولھا أن يکو ن المبيع حاضراً معينا ً لھما فالبيع فيہ جائزبال خال ف والثانی أن
يکو ن المبيع غائباًوھو علی وجھين :أحدھما يقدر البائع علی تسليمہ واليحتاج
أخذه الی معالجۃ مثل األمتعۃوالحيوانات وغيرھا ۔واآلخر أن يقدر علی تسليمہ
ولکن يحتاج أخذه الی معالجۃ مثل الثما ر فی رؤس األشجار واألغصان ونحو
ذلک والبيع فی کالھما جائز۔والثالث أن ال يقدر البائع علی التسليم مثل الصو ف
علی ظھر الغنم والئوالد فی البطون والعبد اآلبق ونحو ذلک فابيع فاسد فيھا
۔والرابع أن يکو ن المبيع مفقودا فا لبيع فاسد فيہ ألن النبی عليہ الصالة والسالم
نھی عن بيع ما ليس عنده ۔والخامس أ ن يکو ن المبيع دينا ً علی أحد فان باع
الدين من الزی عليہ الدين فالبيع جائز وان باع الی غيره فالبيع فاسد۔ والسادس أن
يکو ن المبيع وديعۃ أو عاريۃ أواجارة رھن بضاعۃ أو مايکون فيہ أميناًفباعہ الی
قبض ِ◌ جديد الن القبض االول
من کا ن عنده فان ھذالبيع جائز اال انہ يحتاج الی
ِ
ضمان ِ◌ وقبض األمانۃ اليقوم مقام قبض الضمان وان
أمانۃ والقبض الثانی قبض
ِ
ھلک المبيع قبل قبض المشتری ثانيا ً فانہ يھلک علی البائع وان ھلک بعد القبض
الجديد ھلک علی المشتری۔والسابع أن يکو ن المبيع غصبا ً عند المشتری أو سرقۃ
أو خيا نۃ امانۃ ونحوھا مما يکو ن فيہ ضمان فباعہ الی من کا ن عنده فا ن البيع
فيہ جائز واليحتاج الی قبض جديد ألن القبض األول قبض ضمان والقبض الثانی
أيضا ً قبض ضمان وقبض الضمان يقوم مقام قبض الضمان وان ھلک المبيع قبل
قبض الثانی فانہ يھلک علی المشتری.
ترجمہ:مبيع کے سات احوال ہيں :سب پہلے مبيع حاضرو متعين ہو ،دوسراحال
يہ ہيکہ اگر مبيع غائب بھی ہوتو اس ميں دو شرائط کالحاظ رکھنا ضروری ہے
کہ وه مبيع ايسی ہو کہ جس کے حوالے کرنے کی بائع ميں قدرت تو ہو،ليکن
اس چيز کے لے آنے اور حوالے کرنے ميں مزيد مشقت اٹھانہ نہ پﮍے مثال
کے طور پر سامان يا جانور وغيره ہيں،دوسری شرط يہ ہيکہ بائع اس چيز
کے حوالے کرنے کی ْقدرت تو رکھتاہے ،ليکن اس چيز کے حوالے کرنے
ميں بائع کو مزيد مشقت اٹھانے کی نوبت آئيگی مثالَ◌َ درخت ميں لگے ہو ئے
پھل ہيں تو بہر حال دونوں کی بيع جائز ہے ۔تيسراحال يہ ہيکہ بائع کواس چيز
کے حوالے کر نے کی بالکل قدرت نہ ہو مثال کے طور پر بکری کے پيٹھ پر
موجود اون کی بيع ياان جانوروں کے بچوں کی بيع جو ابھی جانوروں کے
پيٹ ميں ہيں يا بھگوڑے غالم وغيره کی بيع ہو تو ا ن صورتوں ميں بيع فاسد
ہوجا ئيگا ۔ چھوتھا حال يہ ہيکہ مبيع گم نہ ہو ،کيونکہ پھر بيع فاسد ہوجائيگی
اور آپ ؐنے ہر اس چيزکی بيع سے منع فرمائی جو کہ انسان کے اپنی ملکيت
ميں نہ ہو ۔پانچواں حال يہ ہيکہ مبيع اس مشتری کو پيچ کر دينا کہ جو پہلے
سے اس مشتری کے پاس قرض کی صورت ميں موجود تھا ساتھواں حال يہ
ہيکہ مبيع امانت،ادھاراور اجارے پر جس شخص کے پاس ہو اسی کو بيچ کر
بطور امانت کے قبضہ تھا
ديناليکن نئے قبضے کے ساتھ کيونکہ قبضہئ أول
ِ
اور قبضہئ ثانی قبضہئ ضمان ہے ،کيونکہ قبضہئ امانت ميناگر مشتری ثانی
کے قبضہ سے پہلے مبيع ہالک ہو گيا تو گو يا کہ يہ چيز بائع کی ہالک ہوگئی
اگروه چيز قبضہ جديد کے بعد ہالک ہوگئی تو يہ چيز مشتری کی ہالک ہوئی
۔ساتوانحال يہ ہيکہ غاصب ،سارق ،خائن مشتری کوہی چيز بيچ کر دينا يہ بيع
بھی جائز ہے اور اس ميں نئے قضے کر نے کی ضرورت نہيں ،کيونکہ
قبضہئ أول قبضہئ ضمان ہے اور قبضہئ ثانی بھی قبضہئ ضمان ہے دونوں
ايک دوسرے کے قائم مقام ہو جائيں گے پھر اس صورت ميں اگر وه چيز
قبضہئ ثانی سے پہلے ھالک ہو گيا تو مشتری کی ہی چيز ھالک ہوگئی ۔
أنواع البيع ) بيع کے اقسام (
قال والبيع علی ثالثۃ أوجہ:أحدھا ثمنان وھذا ھو الصرف ،والثانی عوضان وھذه
ھی المقايضۃ ،والثالث عوض وثمن وھذاھوالبيع المطلق )(٢٨لنتف فی الفتاوی ،
ج١:۔ص،٤٣٨ ....٣٥ :المؤلف :أبو الحسن علی بن الحسين بن محمد السغدی
،الحنفی ـ)المتوفی٤٦١ :ھ(الناشر:دار الفرقان
۔بيروت،الطبعۃ:الثانيۃ١٤٠٤،۔)١٩٨٤اوپر والے عبارات کے بھی يہی حوالے
ہيں (
ترجمہ:اگر ثمن کا ثمن کے عوض تبادلہ ہو تو اسکو بيع صرف کہا جاتا ہے
اور اگر سامان کو سامان کے عوض بيچاجائے تو اسکو بيع مقايضہ کہا جاتا
بيع مطلق کہا
ہے ،ليکن اگر سامان کے عوض قيمت ادا کی جائے تو اسکو ِ
جاتا ہے ،اسی طرح بيع کے اقسام کے بارے ميں ّ
عال مہ سمرقندی اپنی مشہور
کتا ب ''تحفۃ الفقھائ'' ميں لکھتے ہيں :
أنواع أربعۃ أحدھا بيع العين بالعين کبيع السلع بأمثالھا نحو بيع الثوب بالعبد
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ترجمہ '' :کبھی کبھار اشياء کی ذخيره اندوزی ميں يہ خساره ہو تا تھا کہ
اصل سامان کی الگت سے بھی زياده خرچہ ہو جاتاتھا ايسی صورت ميں
واپاری کم نرخ پر بھی اپنی اشياء بيچنے پر بﮍے پيمانے کے نقصان سے
بيچنے کيلئے راضی ہوجاتاتھا۔''
مقايضہ سسٹم کی بناء پر خريدوفروخت کے ايک اور نقص کی نشاندہی کرتے
ہوئے ڈاکٹر عجيل جاسم النشمی لکھتے ہيں:
صعوبۃ تحديد قيمۃ کل سلعۃ لکل من السلع األخری ) ايک چيز کی دوسری چيز
کے عوض ميں قيمت کی تعيين ميں دشوارياں(:
فاذا تعددت السلع فی األسواق وجب کی تتم عمليۃ التبادل أن تتحدد قيمۃ کل سلعۃ
بالنسبۃ لکل السلع األخری ،فاذا تحددت قيمۃ رأس من الغنم بقدار مائۃ کيلۃ قمح
مثال۔ قعلی أی أساس تتحدد قيمۃ رأس الغنم بالنسبۃ السلعۃ أخری۔ )(٣٨
بازار تجارت ميں اشيا کی بہتات ہو اور مقايضہ سسٹم کی
ترجمہ  :جس وقت
ِ
تکميل کيلئے الزم ہيکہ ادلے بدلے کے معاملے کوپورا کر نے کيلئے ہر
دوسرے کے بدلے ميں آنے والی چيز کی قيمت متعين ہو،مثال کے طور پر
اگر ايک بکری جسکی قميت سو کلو گندم متعين ہے تواس صورت ميں بکری
کی قيمت دوسری چيز )يعنی گندم ( کے عوض ميں کس اصول کے ماتحت
تعيين کرکے فيصلہ کيا جا ئے ۔''
مارکيٹ ميں تو بہت ساری دوسری اشياء بھی تھے تو ہرچيز کی قيمت کو
بکری کی قيمت کے ساتھ متعين کرنا بہت ہی پيچيده عمل تھا جوکہ ناقابل
العمل صورت تھی۔
مفتی تقی عثمانی صاحب مقايضہ کی دشواريوں کے بارے ميں اپنے خيا الت
کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہيں :
اسميں کافی دشوارياں تھيں مثالَ◌َ يہ کہ سامان کا ايک جگہ دوسرے جگہ لے
جانا انتہائی دشوار تھا ،اسميں طلب ورسد کا ايک جگہ مالپ کم ہوتا تھا ،مثال
کے طور پر ايک آمی کو کپﮍوں کی ضرورت ہے ،ليکن کپﮍ ے والے کو
گندم کی ضرورت نہيں ہے ،جسکی وجہ سے وه لينا نہيں چاہتا اس طرح کے
مختلف اجناس کو چھوٹی چھوٹی اکائيوں ميں تقسيم کرکے انکو کاروبار کی
بنياد بنانا مشکل تھا ۔)(٣٩
سسٹم)زربضاعتی نظام(
کموڈٹی منی
ِ
اس نظام ميں اخص الخاص چيزوں کو ثمن کی حيثيت ديکر عام معامالت ميں
بطور تبادلے کے
لين دين کا ذريعہ بنا يا جاتا اور خصوصاَ◌َ انہی چيزوں کو
ِ
استعمال کيا جاتا جو کہ لوگوں کے مابين زياده رائج ہوتيں،مثال کے طورپر
بسا اوقات گندم کو
بطورتبادلے کے استعمال کيا جاتا اسی طرح لوہا ،نمک
ِ
وغيره۔ بعض فقيہ حضرات نے اس سسٹم کو ''سامانی نوٹ کے سسٹم' کے نا م
سے اپنے کتابوں ميں ذکر فرمايا ،جيسا کہ
الزحيلی لکھتے ہيں :
ڈاکٹر پروفيسر وھبۃ
ؒ
وبعد االحساس بصعوبات المقايضۃ ،أوجدوا النقودالسلعيۃ  :وھی السلع التی
تعارف الناس عليھا الستخدامھا
وسيطاَ◌َ فی المبادالت ،کالحيوانات والبن والشای والتبغ وغير ذلک ،ومنھا االبل
فی الجزيرة العربيۃ .ولکن ھذه السلع التصلح لکل المجتمعات ،وانما تصلح فقط
فی المجتع الذی توجد فيہ تلک السلعۃ (٤٠).المعامالت الماليۃ المعاصرة،د:وھبۃ
الزحيلی،ص،١٥٠:ناشر :دار الفکر المعاصر ۔بيروت۔
ؒ
خالصہ:مقايضہ سسٹم کی دشواريوں کے بعد لو گوں نے اپنے مابين مشہور
اشياء کے ذريعے تبادلہ کاآغاز کيا ،مثال کے طور پر حيوانات ،دودھ ،بکری ا
ورتمباکو وغيره کے ذريعے اور جزيرہئ عرب ميں أونٹ وغيره ،ليکن اس
طرح کی اشياء تمام معاشرے کے افراد کی وسعت ميں نہيں ہو تا ہے يہ اشياء
تو صر ف اسی معاشرے ميں پائی جا سکتی ہيں جہاں پر يہ اشياء موجود ہوں۔
اور ّ
عالمہ عوف محمود اس نقود السلعيہ کے نظام کے بارے ميں لکھتے ہيں :
وقد اتخذت النقود السلعيۃ أشکاال متعددة ،وکانت تختلف باختالف البيئۃ و طريقۃ
الناس فی العيش ،ونوع المنتجات التی يحصلون عليھا بجھدھم و عملھم،
فالشعوب التی تعيش علی شواطيئ البحار کانت تتخذ األسماک نقوداً ،والشعوب
التی تعيش فی الصحاری والمراعی کانت تتخذ الحيوانات والجلود نقوداً۔ وقد
اتخذت بعض الشعوب األقمشۃ والسالح نقوداً ،وفی أواسط أفريقيا اتخذوا الخرز
نقوداً ،وفی جزر المحيظ الھادی اتخذوا ريش الطيور الملونۃ نقوداً ،وفی العصر
الحديث اتخذت ألمانيا بعد الحرب العالميۃ الثانيۃ مباشرة السجائر نقوداً۔ )(٤١
مروجہ طريقے نے انسانی ماحول اور زندگی کے
ترجمہ'' :اشيائی نقود کے ﱢ
گذارنے اور کام کاج کے مختلف اور الگ طريقوں کے ہونے کی وجہ سے
۔ساحل سمندر پر بسنے والے مختلف قبيلوں نے
کافی پيچيدگيوں کو جنم ديا
ِ
بطور کرنسی کے مچھلی کو رائج کرديا ،صحرائی عالقوں ميں رہائش پذير
ِ
بطورنقود کے رائج کرديا ،بعض قبيلوں نے
قبيلوں نے کھا ل اورحيوانات کو
ِ
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ئ◌َ اپنے معاشرے ميں سامان اور خدمات کے حصو ل کيلئے
مطلب:لوگ ابتدا َ
مقايضہ کا طريقہ استعمال کرتے تھے اور مقايضہ سامان کے بدلے سامان کی
بيع کو کہا جاتا ہے ،مثال کے طور پر گندم کے بدلے جو لينا۔
ب مصباح المنير مقايضہ کے بارے ميں لکھتے ہيں :
صاح ِ
وھی :معاوضۃ عرض بعرض ا ی مبادلۃ مال بمال کالھما من غير النقود أو
مبادلۃ السلعۃ بالسلعۃ۔ )(٣٣
ترجمہ :معاملہئ مقايضہ فقہاء کی اصطالح ميناس معاملے کو کہا جاتا ہے کہ
اشياء کا اشياء کے عوض تبادلہ کيا جائے يا اشياء کو چاندی اور سو نے کے
عالوه دسری اشياء کے ذريعے تبادلے کے عمل کو مقا يضہ کے نا م سے ياد
کيا جاتا ہے ،ليکن يہ کا روبا کا سسٹم انتہائی پيچيده اور مشکل تصور کيا جاتا
تھا ۔
ابو منصور ازھری مقايضہ کے سسٹم کے بارے ميں اپنے خياالت اس طرح
قلمبند کرتے ہيں:
''مماالشک فی ان الناس استعملوا النقود مند فجر التاريخ ،اال ان المجتمعات
الفطريۃ تبادلت السلع والخدمات عن طريق المقايضہ (٣٤).الزاھر فی غريب
الفاظ الشافعی  ،ابو منصور االزھری  ،وزارة األ وقاف ،کويت٢٠٠٤ ،ء ص
٢٢٠
ترجمہ :اس بات ميں کسی کا شک نہيں کہ تاريخ کی ابتدا سے ہی نقود کی بھی
ابتدا ہوگئی تھی ا س وقت معاشرے کے مختلف قسم کے طبقات نے سامان اور
سروسز کی تغير و تبديلی کے لئے بيع مقايضہ کا سہارا ليا ۔
بيع مقايضہ سسٹم کے ذريعے
اور بعد ازاں بہت سارے پيچيده مسائل نے اس ِ
جنم لياانميں سے ايک بﮍامسئلہ سب سے زياده پيچيده يہ تھا کہ اس مقايضہ
سسٹم کے بناء پر ادھار پر معاملہ کر نے کی صورت ميں بے شمار نزاع واقع
ت مطہره نے پہلے سے ہی منع فرمادی ہے
ہوا کرتے تھے کہ جس سے شريع ِ
اور کاروباحضرات کيلئے ايک معمہ بن گيا تھا کہ وه کس چيز پر بھر وسہ
کريں،جيسے بعض علماء اقتصاديين نے لکھاہيکہ :
صعوبۃ ستخدا مھا فی التعامل باأل جل )مؤجل  /ادھار لين دين ميں پيچيد گيوں
کاسامنا(:
فان الناس يحتاجون فی تعاملھم الی االقراض واالقتراض واال يجار وما الی
ذلک ،فانہ الی جانب تعذر التعامل بالسلع فی نظير مقابلھا وذاتھا فی فترة جدة فان
الخالف فی جودة السلعۃ المدفوعۃ عند األجل ومطابقۃ مواصفاتھا أمار يثير
خالفات واشکاالت متعددة۔ )(٣٥
انسان کو اپنے تمام تر روزمره زندگی ميں پيش آنے والے کاروباری لين
دين ميں ايک دوسرے سے ادھار لينے ،دينے اور اسی طرح اجاره جيسے
معامالت وغيره کی طرف احتياجی کی ضرورت پﮍتی ہے۔
تو مقايضہ سسٹم کی وجہ سے کاروبار کے التعداد معامالت نے بذريعہئ
ادھار بيع وشراء  ،اجاره کے معامالت کے اندر مختلف پيچييدگياں پيداکردی
تھيں انسان کا بھروسہ بھی اس نظام سے ختم ہو گيا تھا ۔
اسکے ساتھ ساتھ اور بھی کافی مشکالت وعيوب اس نظام ميں پيدا ہوگئے
تھے ،چنانچہ ايک تحقيقی رسالہ ''مجلۃ الشريعۃ والدراسات االسالميہ'' ميں
ڈاکٹر عجيل جاسم النشمی مقايضہ سسٹم کی تاريخ بيان کرتے ہوئے اسکے
ذريعے خريد و فروخت کے عيوب کی نشاندہی کر تے ہوئے لکھتے ہيں :
عدم التوافق بين حاجيات األفراد لوگوں کی ضروريات کے مابين موافقت کا نہ
ہونا
فان عمليۃ المقايضۃ مبنيۃ علی رغبۃ طرفی التبادل ،کل منھما فی سلعۃ ألخر،
وھذا ما يصعب تطابقہ و تحققہ ،وفيہ مضيعۃ للوقت وادھار للجھد فی سبيل
الوصول الی السلعۃ التی يرغب شرائھا۔ )(٣٦
ترجمہ :اشيا ء کو اشيا ء کے ذريعے تبادلہ کرنے کا مدار طرفين کے چاہت
اور منشاء پر عموماَ◌َ ہوتا ہے  ،مثالَ◌َ ايک ناپيد چيز کی خريداری کی چاہت
جانبين سے ہے ،ليکن وه چيز ملتی نہيں ہے ايک دوسرے سے جس کی وجہ
سے بہت سا رے مشکالت کا سامنا کرنا پﮍ جاتاہے ضروريات اور خواہشات
کے مختلف ہو نے کی وجہ سے اور ٹائم بھی کافی ضائع ہو جاتا ہے۔
نظام زر ميں ريﮍھ کی ہڈی کی
ايک اور مشکل صورتحال يہ تھی کہ جو
ِ
حيثيت رکھتی ہے وه ہے ذخيره اندوزی جوکہ اس سسٹم کے ذريعے ناممکن
تھا بہت ساری اشياء تبادلے ميں تاخير کی وجہ سے خراب ہوجا تی تھيں
جسکی وجہ سے بﮍے بﮍے تاجرنکو بھاری مالی معامالت کانقصان اٹھانا پﮍتا
تھا ،جيسا کہ ڈاکٹر عجيل آگے فرماتے ہيں:
صعوبۃ التخزين )ذخيره اندوزی ميں مشکالت کا سامنا (:
فان تخزين السلع بغرض المقايضۃ يعرفضھا للتلف و تحتاج الی نفقات للتلف و
تحتاج الی نفقات للتخزين قد تفوق ،قيمتھا ،وقد يضطر المقايض فی مثال ھذه
الظروف الی عرض سلعتہ بثمن زھيد ،ليستدرک تلفھا ،ريعرض نفسہ فی ھذا
الی خسارة قد تکون کبيرة فی کثير من ألحيان۔ )(٣٧

International Journal of Multidisciplinary Research and Development

 (١٦).المعامالت الماليہ المعاصره ،صـ ،١٥٠:المؤلف ڈاکٹر وھبۃ الزحيلی
،ناشر :دارالفکر۔بيروت
)(١٧الورق النقدی ،تاريخہ حقيقتہ قيمتہ حکمہ،عبد ﷲ بن سليمان بن منيع
،مطبع الفرزدق التجاريۃ،رياض ،سعودی عرب ،١٩٨٤ ،ص١٧
)(١٨المعامالت الماليۃ المعاصرة،ص،١٥٠:المؤلف :ڈاکٹر وھبۃ
الزحيلی،ناشر:دارالفکر المعاصر۔بيروت
ؒ
)(١٩معجم مصطلحا ت االقتصاديۃ فی لغۃ الفقہائ ،نزيہ حماد ،المعھد العالمی
للفکر االسالمی  ،الواليات المتحده١٩٩٣ ،ئ،ص٢١٩
) (٢٠احيا ء علو م الدين  ،امام ابو حامد محمد غزالی ،دارالشعب،
قاہره،مصر١٩٩٣،ئ،ج ،٤ص٩١
) (٢١احکا م القرآن ابن العربی،ابوبکر محمد بن عبد ﷲ،دارالکتب العربی،
بيروت ،لبنان٢٠٠٧،ئ،ج،٣ص ١٨
) (٢٢بدائع الصنائع  ،عالمہ عالؤ الدين کاسانی ،دارلکتب العلميہ ،بيروت لبنان
٢٠٠٣،ئ،ج،٧ص٦٢
) (٢٣مجلۃ األحکام العدليۃ،جـ،١:ص ،٣٣ :المؤلف :لجنۃ مکونۃ من عدة علماء
ت کتب ،آرام باغ،
وفقھاء فی الخالفۃ العثمانيۃ،الناشر:نورمح ّمد ،کارخانہ تجار ِ
کراچی
)(٢٤سورہئ آل عمران٧٥ /٣ ،
)(٢٥سورہئ يوسف ٢٠/١٢ ،
)(٢٦البرھان فی علوم القرآن ،ج،١:ص،١٥٥ :المؤلف  :علی بن ابراھيم بن
سعيد أبو الحسن الحوفی )المتوفی٤٣٠:ھ(الناشر :کليۃ العلو م ا السالميہ مدينۃ
المنو ره۔
)(٢٨لنتف فی الفتاوی  ،ج١:۔ص،٤٣٨ ....٣٥ :المؤلف :أبو الحسن علی بن
الحسين بن محمد السغدی ،الحنفی ـ)المتوفی٤٦١ :ھ(الناشر:دار الفرقان
۔بيروت،الطبعۃ:الثانيۃ١٤٠٤،۔)١٩٨٤اوپر والے عبارات کے بھی يہی حوالے
ہيں (
)(٢٩تحفۃالفقھائ،ج،٢:ص،٧ :المؤلف  :محمدبن أحمد بن أبی أحمد ،أبو بکر
رالء الدين السمرقندی )المتوفی٥٤٠:ھ(الناشر:دارالکتب العلميۃ۔بيروت
الطبعۃ:الثانيۃ ١٤١٤،ھ۔١٩٩٤م.
)(٣٠بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع ،ج،٥:ص،١٣٤:المؤ لف :عالء الدين
،أبوبکر بن مسعود بن أحمد الکاسانی الحنفی)المتوفی٥٨٧:ھ( الناشر :دارالکتب
العلميۃ ،الطبعۃ :الثانيۃ ١٤٠٦،ھ۔١٩٨٦م
) (٣١مقدمۃ فی النقود والبنوک  ،محمد ذکی شافعی  ،دارالنھضۃ العربيۃ قاہره،
مصر١٩٨٣ ،ئ ،ص١٤،١٦
)(٣٢المعامالت الماليۃ المعاصرة،ص،١٥٠:د:وھبۃ الزحيلی ؒ،ناشر :دار الفکر
المعاصر ۔بيروت۔
) ''(٣٣المصبا ح المنير  ،ابو عباس احمد بن محمد فيومی  ،ج۔،٢ص ٧١٦
) (٣٤الزاھر فی غريب الفاظ الشافعی  ،ابو منصور االزھری  ،وزارة األ وقاف،
کويت٢٠٠٤ ،ء ص ٢٢٠
)(٣٥العملۃ واحکامھا فی الفقہ االسالم ،عجيل جاسم النشمی  ،مجلۃ الشريعۃ
والدراسات االسالميۃ  ،کويت يو نيورسٹی  ،کويت١٤٠٩ ،ھ،ص٢٦١
)(٣٦العملۃ واحکامھا فی الفقہ االسالم ،عجيل جاسم النشمی  ،مجلۃ الشريعۃ
والدراسات االسالميۃ  ،کويت يو نيورسٹی  ،کويت١٤٠٩ ،ھ،ص٢٦١
)(٣٧العملۃ واحکامھا فی الفقہ االسالم ،عجيل جاسم النشمی  ،مجلۃ الشريعۃ
والدراسات االسالميۃ  ،کويت يو نيورسٹی  ،کويت١٤٠٩ ،ھ،ص٢٦١
) (٣٨العملۃ واحکامھا فی الفقہ االسالم ،عجيل جاسم النشمی  ،مجلۃ الشريعۃ
والدراسات االسالميۃ  ،کويت يو نيورسٹی  ،کويت١٤٠٩ ،ھ،ص٢٦١
)(٣٩اسالم اور جديد معيشت ،ص، ٩٣:مؤلف :القاضی مفتی محمد تقی عثمانی
،ناشر :ادارة المعارف کراچی ۔
الزحيلی،ص،١٥٠:ناشر :دار الفکر
) (٤٠المعامالت الماليۃ المعاصرة،د:وھبۃ
ؒ
المعاصر ۔بيروت۔
)(٤١النقود والمصارف فی النظام االسالمی  ،عوف محمود کفراوی ،
دارالجامعات المصريۃ  ،قاہره  ،مصر ١٤٠٧ ،ھ،ص ٣٠
)(٤٢اسالم اور جديد معاشی مسائل ،ص،٩٦:المؤلف  :جسٹس مفتی محمد تقی
عثمانی ،ناشر :ادارة المعارف کراچی ۔
) (٤٣مقدمہ فی النقود والبنوک،محمد ذکی شافعی  ،ص ٤٠
)(٤٤موسوعۃالمصطلحا ت االقتصاديۃ واالحصاديۃ،ص،١٥٤:ڈاکٹر عبد العزيز
ھيکل ،دار النھضۃ العربيۃ ،لبنان،الطبعۃ الثانيۃ،عام )١٤٠٦ھ(۔

357

بطور نقود کے رائج کيا  ،وسطی ساؤتھ افريقہ ميں
کپﮍے اور اسلحے کو
ِ
بطور کرنسی رائج کيا گيا اور کچھ لوگوں نے رنگے ہوئے
جواہرات کو
ِ
،عصر حاضر ميں ألمانيا
بطورکرنسی کے رائج کرديا
پرندوں کے پروں کو
ِ
ِ
نے وسری جنگِ عظيم کے بعد نيکوٹين
کوبطور کرنسی رائج کيا تھا۔''
ِ
جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہيں:
مقايضہ کے بعد بعض اہم اشياء کو ہی ثمن قرار ديا گيا مثالَ◌َ گندمَ ،جو،چمﮍا
وغيره کو ۔)(٤٢
محمد زکی شافعی ''مقدمہ فی النقود والبنوک'' ميں فرماتے ہيں:
بعد أن أحس الناس بصعوبات المقايضۃ انتقلوا الی مرحلۃ النقود السلعيۃ ،وھی
السلع التی تعارف الناس استخدامھا کو سيط فی المبادالت :مثل الحيوانات،خ
والبن والشای والتبغ و غير ذلک۔ وقد شاع االستعمال االبل فی الجزيرة العربيۃ
ويتصف ھذا النوع من النقود بتوافر وجوه استعمال اضافۃ لمادتہ ،عالوة علی ما
يتمتع بہ من استعمال نقدی۔ والحقيقۃ ان ھذه الفصۃ ال تکفی العتبار تلک السلع
نقوداً ،وانما يجب فضالًعن ھذه الصفۃ االتزيد قيمۃ الوحدة منھا فی استعمالھا
النقدی زيادة محسوسہۃ عن قيمتھا کسلعۃ فی وجوه االستعمال غير النقديۃ۔ )(٤٣
تشريح اوپر گذر چکی ہے ۔
ڈاکٹر عبد العزيز ھيکل اپنے کتاب موسوعۃ المصطلحات االقتصاديۃ ميں
لکھتے ہيں :
النقود السلعيۃ وھی عبارة عن سلع معينۃ يتعارف عليھا الناس تستعمل وسيطا
بينھم فی مبادالتھم ومعامالتھم ومن امثلۃ ھذالنوع من انواع النقود :الماشيۃ
بأنواعھا ،والقمح ،والملح ،والتمر۔فلما کثرت التبادالت وتطور ت االحتياجات
وتوسعت المعامالت صارت المقايضۃ ال تفی بحوائج الناس ومعامالتھم ،فانتقلوا
الی النقو دالسلعيہ وصارت وسيطاَ◌َ للتبادل بينھم )(٤٤
بيع مقايضہ کے بيچيدگيوں کو ختم نہ کر سکا
ِ
زربضاعتی کا سسٹم بھی ِ
،کيونکہ ہر عالقے ميں رہائش پذير لوگوں نے اپنے اپنے کرنسی رائج کئے
ہوئے تھے جوکہ دوسرے عالقے والوں کيلئے ايک غير فائده مند چيز
تھی،اسلئے لوگ ايسی چيز کی طرف سوچنے پر مجبور ہوئے جو کہ سب
بطور اسٹينڈرڈ کے کردار ادا کرسکے،تو
کيلئے ہر جگہ ايک ہی چيز
ِ
باآلخران تمام مسائل سے نجات حاصل کرنے کيلئے سو نے اور چاندی
کاسہارا ليا گيا۔
حواالجات
)(١رسائل جامعيۃ التضخم النقدی،ص٤٦:۔ الناشر :دار ابن جوزی ۔المولف:خالد
بن عبد ﷲ بن محمد المصلح۔
ۤ
الصحح ،ص،١١٣:ج،١:المولف :زين الدين ابو عبد ﷲ محمد بن
)) ((٢مختار
ابی بکر بن عبدالقادر الحنفی الرازی )المتوفی)٦٦٦ھ( النا شر :المکتبۃالعصريہ
الدارالنموذجيۃ،بيروت ،صيدا،الطبعۃ الخامسۃ ا ١٤٢٠ھ١٩٩٩،م۔
) (٣لسان العرب ،ج،٣:ص٤٢٥:۔
) (٤المبسوط للسرخسی ،ج،١٢:ص ،١٣٧:المؤ لف:محمدبن أحمدبن أبی سھل
شمس االئمۃالسرخسی)المتوفی٤٨٣:ھ( ناشر:دارالمعرفۃ
)(٥روضۃ الطالبين ،المؤلف:ابو زکريا محيی الدين يحی بن شرف
النووی)المتوفی٦٧٦:ھ(
)(٦فتح العزيز شرح الوجيز بھامش المجموع  ،المؤلف  :مصطفی صادق بن عبد
الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبدالقادر الرافعی)المتوفی١٣٥٦:ھ( ج،١٢:
ص،٥:ناشر دارالفکر۔
)(٧القاموس الفقہی لغۃ واصطالحاً،ابو جيب سعدی،دارالفکر،بيروت،لبنان،
،١٩٨٩ص٣٥٨
 (٨).اسالم اورجديد معيشت وتجارت؛ص٩٥:۔ المؤلف  :مفتی محمد تقی
العثمانی ،ناشر:ادارة المعارف کراچی (
)(٩القاموس الفقہی ،ڈاکٹر مرعی حسين،دارالمجتبی ،
بيروت،لبنان١٩٩٣،ئ،ص٢١٣
) (١٠معجم مصطلحات االقتصاديہ ،علی علی بن محمد الجمعۃ،دار العبيکان ،
رياض ،سعودی عرب ٢٠٠٠ ،ئ،ص ٩٤
) (١١فتاوی بينات ،ج،٤:ص١٠٤،١٠٥:ناشر :مکتبہ بينات جامعہ العلو م
االسالميہ کراچی،ترتيب وتخريج :مجلس دعوت وتحقيق اسالمی۔
)(١٢المعاملۃ الماليۃ المعاصرة ،ڈاکٹر وھبۃ الزحيلی ۔ص،١٤٩:بحث النقود
،ناشر :دارالفکر ،بيروت ۔
)(١٣الورق النقدی ،تاريخہ حقيقتہ قيمتہ حکمہ،عبد ﷲ بن سليمان بن منيع
،مطبع الفرزدق التجاريۃ،رياض ،سعودی عرب ،١٩٨٤،ص١٧
) (١٤النقود المصارف فی النظام االسالمی ،عوف محمود الفکراوی
،دارالجامعات المصريۃ ،مصر١٤٠٧،ئ،ص١٤
) (١٥النظريۃ االقتصاديۃ من منظوم االسالمی ،ڈاکٹر شوقی احمد دنيا،مکتبہ
خريجی  ،سعودی عرب،١٩٨٤ ،ص٣١١

