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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
مکاسب محرمه به پنج نوع تقسیم شد نوع اول که بیع اشیا نجس و متنجس بود، بررسی شد. نوع دوم از مکاسب 

ال یقصد من وجوده  ما شده است. قسم اول،تقسیمسه قسم  به نوع دوم باشد.محرمه، ما یحرم لتحریم ما یقصد به می

در جلسات گذشته  باشد.یک امر حرام می تیشأنها آن تیشأنهایی که باشد یعنی چیزمی على نحوه الخاصّ إلّا الحرام

باشند مانند بت، آالت قمار، آالت لهو و نمادهاي شرك و دین باطل بحث در مورد چیزهایی که در این قسم داخل می

باشد. در ذیل این د که نتیجه آن قاعده کلی حرمت و بطالن تکسب به ابزار و ادواتی که ممحض در حرام هستند، میش

 کنیم.طور اجمال آن را مطرح میقسم دو بحث دیگر نیز وجود دارد که به

 بررسی تکسب به ظروف طال و نقره
ما ال یقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا عنی که برخی آن را از اقسام قسم اول از نوع دوم ی یکی از مواردي

باشد که در این صورت قاعده کلیه حرمت و بطالن تکسب را در مورد اوانی اند، ظروف طال و نقره میبرشمرده الحرام

 ند،باشدر مورد اینکه ظروف طال و نقره از امور محرم میشود. فتاوایی نیز طال و نقره مانند بت و آالت قمار جاري می

 شده است.نقل

 بحثی صغروي در مورد اوانی طال و نقره
القاعده براي امور حرام مورداستفاده قرار بحث در قسم اول از نوع دوم در مورد آالت و ابزاري است که علی

طور نادر ممکن است منفعت باشد و احیانًا و بهیعنی ساخت آن و ترکیب و هیئت آن براي استفاده حرام می گیردمی

محلله اي داشته باشد مانند آالت قمار و لهو. دخول اوانی طال و نقره در این قسم و یا عدم دخول آن در این قسم و 

باشد ، منوط به بحث دیگري در فقه میما یقصد منه المتعامالن المنفعۀ المحرّمۀدخول آن در قسم دوم از نوع دوم یعنی 

باشد و یا اینکه القاعده براي استفاده حرام مینقره مانند آالت قمار علیو آن بحث این است که آیا وضع اوانی طال و 

باشند و تکسب به آن در گونه نیست بلکه اوانی طال و نقره مانند چاقو، عنب و خشب داراي منافع حالل و حرام میاین
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باشد و در صورت میباشد که در صورت اول در قسم اول از نوع دوم داخل بحث می محل صورت قصد منافع حرام،

 باشد.دوم در قسم دوم از نوع دوم داخل می

 اقوال در حکم استفاده از اوانی طال و نقره
این از ادله تحریم استفاده از ظروف طال و نقره شده است. قدر متیقنبحث اوانی طال و نقره در باب طهارت مطرح

و شرب حرام است و در این مورد اختالفی نیست منتهی در اینکه  أکلاست که استفاده از ظروف طال و نقره به جهت 

 سه قول وجود دارد. اي دیگر هم حرام است یا خیر حداقلهمین مقدار فقط حرام است یا استفاده

 و شرب أکلحرمت انتفاع  فقط قول اول:
باشد اما اگر حرام می است، و شرب أکلکه در مسیر  فقط انتفاعاتی این است کهقول اول در مورد ظروف طال و نقره

دان درست کنند، حرام نیست. البته ها سرمهو شرب باشد مانند استفاده تزیینی و یا اینکه از آن أکلانتفاع به آن در غیر 

و شرب هم به کار رفت  أکلروند و یا اینکه اگر در مقدمات و شرب به کار می أکلدر  در اینکه مواردي که بالمباشره

 و احتمال وجود دارد که ظاهر ادله اطالق نسبت به این دو مورد است.حرام است د

 عنوان ظرفقول دوم: حرمت استفاده به
و شرب حرام نیست بلکه هر  أکلها در جهت این است که فقط انتفاع از آنقول دوم در مورد ظروف طال و نقره 

و شرب نباشد مانند  أکلاست ولو اینکه در جهت صورت ظرف استفاده شود، حرام این اوانی به نوعی انتفاعی که از

ها به دان استفاده شود و یا اینکه ظرف داروهاي غیرخوراکی مانند پماد باشند. اما اگر از آنها براي سرمهاینکه از آن

 جهت تزیین استفاده شود، حرام نیست.

 قول سوم: حرمت مطلق انتفاعات
و حرمت  انتفاعات حتی اگر براي تزیین باشد، حرام است مطلقاًکه  این استقول سوم در مورد ظروف طال و نقره

عنوان ظرف ندارد. هرچند ظاهر برخی روایات مطابق با و شرب و یا استفاده به أکلاختصاص به انتفاعات در مسیر 

 باشد.قبول میباشد و قول بیشتر از اقوال دیگر قابلصحت این قول بعید می قول سوم است اما
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 انی طال و نقره در قسم اول بنا بر قول سومدخول او
مانند  هابحث اوانی طال و نقره و تکسب به آن بنا بر قول سوم که مطلق انتفاع به ظروف طال و نقره حرام است،

باشد و بنا بر این قول اوانی طال و نقره مصداقی از قسم اول از نوع از نوع دوم می آالت قمار و بت داخل در قسم اول

باشد اما بنا بر مال به باطل در مورد آن جاري می أکلباشد و قاعده کلی حرمت و بطالن تکسب و یا حرمت میدوم 

باشد و هم داراي منافع حرام است، اوانی طال و نقره، قول اول و دوم که اوانی طال و نقره هم داراي منافع حالل می

نب که هم داراي منافع حالل است و هم داراي منافع حرام و باشند مانند چاقو و عداخل در قسم دوم از نوع دوم می

ها صحیح است مگر اینکه قصد منافع حرام کنند که حرمت و بطالن آن در صورت قصد منافع حرام، القاعده بیع آنعلی

حرام و شرب که منفعت  أکل منفعت باشد البته بنا بر قول اول و دوم در مناطقی که تنها منفعت ظروف،محل بحث می

 باشد.است، باشد، بحث از آن مصداقی از قسم اول می

 روایات مرتبط با اوانی طال و نقره
توان کنیم. روایات مرتبط با این بحث را میطور مختصر و اجمالی به روایات مرتبط با اوانی طال و نقره اشاره میبه

 به دو گروه تقسیم کرد.

واسطه این ظروف نهـی شـده و شرب به أکلو شرب وجود دارد و از  أکلها تعبیر گروه اول روایاتی که در آن .1

 باشد.است. ظاهر این روایات قول اول می

» ۱الْأَحْسَائِیُّ فِی دُرَرِ الآلَّلِی، عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّۀِ«گروه دوم روایتی مانند  .2

هِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیـهِ الْجَعْفَرِیَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ«

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص آنِیَۀُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّۀِ مَتَـاعُ  عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ

 .دانندمیو مطلق منافع را حرام  هستند که ظاهرشان اطالق دارد »۲الَّذِینَ لَا یُوقِنُونَ

 9ح  42ابواب نجاسات و اوانی باب  2ج مستدرك  ۱
 1ح  42ابواب نجاسات و اوانی باب  2ج مستدرك  ۲
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 عدم تعارض گروه اول و دوم روایات
و  أکلگروه اول، حرمت انتفاع این دو گروه از روایات که ذکر شد با یکدیگر تعارض ندارند چون موضوع روایات 

باشد و این باشد و موضوع روایات طایفه دوم، حرمت مطلق انتفاعات اوانی طال و نقره میشرب از اوانی طال و نقره می

طور که قبال بیان شد، شرط اطالق و باشند و هماندو گروه از روایات نافی و مثبت نیستند بلکه هر دو گره مثبتین می

باشد اما اگر هر دو مثبت باشند اطالق و تقید وجود ندارد و مطلق بر مقید حمل نافی بودن مطلق و مقید میمثبت و  تقید

باشد و یا از باب افاده شود و ذکر مقید یا از باب ذکر یکی از مصادیق عام و مطلق میشود بلکه اخذ به مطلق مینمی

 شد.باتأکید بر وجود حکم در مورد مقید و خاص، ذکرشده می

 گانهمستمسک اقوال سه
اند. اما قائلین کرده تمسک کنند،قائلین قول سوم به گروه دوم روایات که از مطلق انتفاع به اوانی طال و نقره، منع می

ها کنند و آنلحاظ سندي اشکال می به کنند و در روایات مطلقه اوالًبه قول اول و دوم به روایات طایفه اول تمسک می

هاي متداول و متناسب با اوانی طال را منصرف به استفاده صحت سندي این روایات مطلق برفرض اًیثان رند وپذیرا نمی

دانند نه مطلق انتفاعات. اگر قول سوم را پذیرفتیم اوانی طال و نقره داخل در قسم اول و شرب است، می أکلو نقره که 

شود اما اگر قول اول ر مورد اوانی طال و نقره هم جاري میباشد و قاعده کلی حرمت و بطالن تکسب داز نوع دوم می

باشد مگر در اوانی طال و نقره داخل در قسم دوم از نوع دوم می باشد،و دوم را پذیرفتیم که به نظر ما قول اول اقوي می

 .مناطقی که منافع آن منحصر در منافع حرام باشد که در این صورت هم مصداقی از قسم اول خواهد بود

 بررسی حکم تکسب به دراهم مغشوشه
کنیم بحث دراهم مغشوشه به آن اشاره می اجمالبهبحثی دیگري که در ذیل قسم اول از نوع دوم ذکرشده است و 

 باشد.می

 مراحل تحول پول در طول زمان
گرفت و چیزي به نام پول مطرح نبود و در معامالت ارزش ذاتی صورت کاال به کاال صورت میدر ابتدا معامالت به

شد. در مرحله بعد بحث پول مطرح شد و در معامالت پول در قبال کاال پرداخته کاال در مقابل کاالیی دیگر لحاظ می
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ضرب و ساخته  ها سکهشد و از آنساخته می مانند طال و نقرهشد منتهی خود پول از موادي که داراي ارزش بودند می

شد و هم اي بود که پول از آن ساخته میکه ارزش واقعی آن به وزن طال و نقره شد، پول هم داراي ارزش واقعی بودمی

و اعتباري پول داراي ارزش واقعی نبود بلکه ارزش آن به هیئت  داراي ارزش اعتباري بود در مرحله سوم دیگر ماده

شد ماده آن داراي ارزش نبود در این مرحله نیز در کردند و اگر ارزش آن پول الغا میها براي آن لحاظ میبود که دولت

امور دیگري  بعداً دانستند که در خزانه دولت وجود دارد اما پشتوانه ارزش پول را به مقدار طال و جواهراتی می ابتدا

هم معامله  متأخرهاي کی از مواردي ذکر کردند که در ارزش پول تأثیر دارد. البته در دورهمانند تولید ناخالص ملی را ی

کاال به کاال وجود دارد اما آنچه غالب است معامله کاال با پول است و مالك در سنجش قیمت حتی در معامالت کاال به 

 باشد.ها میکاال پول آن

 نیي کنوهاپولمغشوشه نسبت به  دراهمشمول بحث 
دانند که خود پول به اي میشده است مرتبط با دورهآقاي خویی و دیگران بزرگان بحث دراهم مغشوشه را که مطرح

ها ارزش ها نیز با ضرب سکه، به آنها و حکومتآن یعنی طال و نقره بودن داراي ارزش واقعی بود و دولت لحاظ ماده

ها را کم کردند یا وزن آنو نقره ناخالص درهم و دینار ضرب می اي با تقلب از طالکه عده دادنداعتباري هم می

باشند هایی که فقط ارزش اعتباري دارند، رایج میکردند ولی به نظر ما بحث دراهم مغشوشه در زمان کنونی که پولمی

و دینار چون  نیز جاري است و جاي بحث دارد البته فرق این بحث و غش در معامله این است که در زمان رواج درهم

خورد براي او خیار ایجاد واسطه درهم و دینار مغشوش فریب میماده پول داراي ارزش و اعتبار بود اگر شخصی به

اما در دوره فعلی که پول داراي  هرحال معامله نسبت به مقداري که ماده داراي ارزش بود، صحیح بودشد چون بهمی

باشد ولی درهرصورت این بحث مال به باطل می أکلاست و گرفتن آن کامالً طورکلی باطل ارزش ذاتی نیست معامله به

 در زمان کنونی هم مصداق دارد.
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