ﺳﮑﻪ
ﺳﮑﻪ ﭘﻮل ﻓﻠﺰى ﺿﺮب ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺑﮫﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﻨﺎی ﺳﮑﻪ
 - ٢ﺳﮑﻪ در دوره اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺶ از آن
 - ٣ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﮑﻪ در ﻓﻘﻪ
 - ٣.١ﺳﮑﻪ در ﺑﺎب زﮐﺎت
 - ٣.٢ﺳﮑﻪ در ﺑﺎب ﺧ ﻤﺲ
 - ٣.٣ﺳﮑﻪ در ﺑﺎب ﺗﺠﺎرت
 - ۴ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۵ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﻌﻨﺎی ﺳﮑﻪ
ﺳﮑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻄﻌﻪاى ﻓﻠﺰى و ﺑﮫﺎدار ﮐﻪ ﻣﻌ ﻤﻮﻻ ﺑﺮ روى آن ارزش و ﻧﺎم ﮐﺸﻮرى ﮐﻪ در آن ﺿﺮب ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﺿﺮب ﺷﺪه ،ﺣﮏ ﺷﺪه
اﺳﺖ[١] .

ﺳﮑﻪ در دوره اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺶ از آن
ﮔﻮﻧﻪھﺎى ﭘﻮل در دورهھﺎى ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم و ﻧﯿﺰ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دوره ﺗ ﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم دو ﻓﻠﺰى ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﮑﻪھﺎى طﻼ و ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻮار ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ
ﻗﯿ ﻤﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﺮرات ﺿﺮب ﺳﮑﻪ در ﺿﺮاب ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿ ﻦ ﻣﻰﺷﺪ[٢] .

ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﮑﻪ در ﻓﻘﻪ
از آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در ﺑﺎﺑﮫﺎى زﮐﺎت ،ﺧ ﻤﺲ و ﺗﺠﺎرت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.

← ﺳﮑﻪ در ﺑﺎب زﮐﺎت
از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﻠﻖ زﮐﺎت ﺑﻪ طﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻮدن آن دو ﺑﻪ ﺳﮑﻪھﺎى ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ رواج داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ آن دو اﺳﺖ.

][۴] [٣

← ﺳﮑﻪ در ﺑﺎب ﺧﻤﺲ
ازﭼﯿﺰھﺎﯾﻰﮐﻪ ﺧ ﻤﺲ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠ ّﻖ ﻣﻰﮔﯿﺮد ،ﮔﻨﺞ اﺳﺖ .در اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺞ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﮑﻪ طﻼ و ﻧﻘﺮه اطﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﯾﺎ اﻋﻢ از آن دو اﺳﺖ ،اﺧﺘﻼف ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

← ﺳﮑﻪ در ﺑﺎب ﺗﺠﺎرت
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﮑﻪھﺎى راﯾﺞ در ازاى اﺳﮑﻨﺎس ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ در ﻗﯿ ﻤﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﺸﮫﻮر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻣﺼﺪاق رﺑﺎ ﺑﻪ ﺷ ﻤﺎر ﻧ ﻤﻰرود.

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 ↑ .١ﻓﺮھﻨ ﮓ ﺑﺰرگ ﺳﺨﻦ .
 ↑ .٢داﺋﺮ ة اﻟﻤ ﻌ ﺎرف ﺑﺰرگ ا ﺳ ﻼﻣ ﻰ ج ،١۴ص.۵۴
 ↑ .٣ﻣ ﺪارک اﻷﺣﮑ ﺎم ج ،۵ص.١١۶-١١۵
 ↑ .۴ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،١۵ص.١٨٠
 ↑ .۵ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،١۶ص.٢۶-٢۴

][٧

][۶] [۵

 ↑ .۶اﻟ ﻌﺮو ة اﻟﻮﺛﻘ ﯽ ج ،۴ص.٢۴۵
 ↑ .٧ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤ ﺴ ﺎﺋ ﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ج ،٢ص.٢٧٨

ﻣﻨﺒﻊ
ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﻘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ج ،۴ص.۵٠۵-۵٠۴

ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔ ﺤﻪ  :ا ﺣﮑﺎم ﻧﻘﻮد | ﻓﻘﻪ

