
 
 

 

 

 

 هامنافع شرکت سرمایه و خمس

 هاشرکتمنافع  سرمایه و خمس
 *طباطبائیسیدمحسن 

 چکیده
ت ۀ مبارکۀ انفال و سننسور  14 ۀی با استناد به آیفقیهان شیعه و سنخمس از احکام ضروری دین مبین اسالم است که 

ویژه منافع کسب که فقط به های آن اختالف وجود دارد،در مصداق ؛ باوجوداین،اند، آن را پذیرفتهفریقیننبوی و اجماع 
 اند.به آن فتوا داده معصومین ۀائم معتبرروایات ظهور آیه و اساس عالمان شیعۀ امامیه بر 

ها و مؤسسات دارای شخصنیت برخی از شرکت که. ازآنجا واجب است پرداخت خمِس سرمایه و سوِد حاصل از آن
حقوقی مستقل هستند، ظاهر آن است که حکم فوق دربارۀ آنها نیز جاری گردد؛ این تسری دو دلیل دارد: یکنی تنقنی  
مناط در حکم وجوب خمس و دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آن؛ و دیگری توجه به حکم وضنعی و حن م منالی کنه 

 رار داده و بدیهی است که احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست.شارع مقدس در منافع ق

پوشی شود؛ وگرنه، حاکم جامعۀ اسنالمی البته تمسک به این روش درصورتی است که از اختیارات ولی فقیه چشم
سنود سناۀنۀ ها و مؤسسات، خمس سنرمایه و اجازه دارد همانند اخذ مالیات که در همۀ جوامع مرسوم است، از شرکت

 آنها را دریافت کند.

 : خمس، شخصیت حقوقی، شرکت، سرمایه، منافع.کلیدواژگان

                                                           
 mv642182@yahoo.com ، جزیره کیش،ایران دانشگاه آزاد اسالمی ،یشک المللینواحد بگروه معارف ، استادیار *

 8/44/59: تاریخ دریافت
 02/1/59: تاریخ تایید



 مقدمه

صراحت در قرآن کنریم مرنرش شنده خمس یکی از احکام ضروری دین اسالم است که به
 است: 

ما َغِنْمُتْم ِمْن َشی نَّ
َ
ُسوِل َو ِلِذ َو اْعَلُموا أ نَّ ِلّلِه ُخُمَسُه َو ِللرَّ

َ
َو  یی الُقْربٍء َفأ

ِبیِل ِإْن کِ َو الَمسا یالیتام ْنَزلَناا َعَلاکُ یِن َو اْبِن السَّ
َ
 یْنُتْم آَمْنُتْم ِبالله َو َما أ

 :ٍء َقاِدیر  لِّ َشایُکا یالَجْمَعااِن َو اللاه َعَلا یَعْبِدَنا یْوَم الُفْرَقاِن یْوَم الَتَق 
ا و برای پیامبر پنجم آن برای خدیکدست آورید، بدانید هرگونه غنیمتی به

القربی و یتیمان و مسکینان و وامانندگان در راه اسنت، اگنر بنه و برای ذی
اید و آنچه بنر بننده خنود در روز جندایی حن  از باونل، روز خدا ایمان آورده

 .(14)انفال: درگیری دو گروه نازل کردیم و خداوند بر هر چیزی تواناست 

بنا مکلنع عنادی و فنرد ارتباطخمنس را در  بزرگان فقه شیعه تاکنون منوارد و متعلقنات
انند، امنا گسنترۀ موضنوعات و حفنور فنراوان شخصنیت حقنوقی در حقیقی بررسنی کرده

آورد کنه از آن جملنه، مسن لۀ وجود منینظامات اداری و اقتصادی، سؤاۀت فراواننی را بنه
 خمس شخصیت حقوقی است.

و تفناوت ساختارهایشنان، های بزرگ و مؤسسات مختلفی که با تنوع اهداف آیا شرکت
وجود اند و نظنام منالی و اقتصنادی وسنیعی را بنهمشنتر « سنرمایه و مننافع»در موضوع 

کلم  یف: »، که فرمودنداند؟ آیا عموم کالم معصوماند، از خراب قرآن کریم معافآورده
 شود؟ها و مؤسسات نمیمل حال این شرکتشا ،«ریل أو کثیما أفاد الناس من قل

ها و مؤسسات، سنسس حکنم سنرمایۀ پژوهش ابتدا خمس سود و منافع شرکتدر این 
 آنها و در پایان، اشکاۀت و تأمالت این نظریه بررسی خواهد شد.

علت جدید بودن موضوع، اقوال و نظنرات چنندانی از فقیهنان پیشنین در متأسفانه، به
دست آمنده اسنت؛ ا بهاین زمینه وجود ندارد و فقط نظرات برخی از معاصران با چند استفت

 سازد.همین امر، اظهارنظر قرعی را با احتمال و احتیاط همراه می
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 هاخمس سود و منافع شرکت .1

 بررسی مسئله .1-1
قول مشهور فقیهان امامیه، وجوب خمس منافع کسنب اسنت کنه بنر ظهنور آینۀ معنروف 

تکینه دارد. پرسنش مهنم اینن مقالنه،  خمس و نص صری  رواینات متعندد معصنومین
ۀزم اسنت  این پرسنش،برای پاسخ به ها و مؤسسات است. این ادله بر سود شرکت شمول

 د:مس له توجه شوسه به 

 ؛مبنای فقهی در مشروعیت شخصیت حقوقی. الف

 ؛شرکت یا مؤسسه شخصیت حقوقی داشتِن . ب

 شخصیت حقوقی. برخمس  ادلۀشمول . ج

نیسنت و بایند در جنای  گرچه مستقیمًا به موضوع این مقاله منرتبط–در مس لۀ نخست 
توان اشاره نمود که با استناد به ارتکناز به نظرات بسیاری از متأخران می ن خود بررسی شود

تر از آنهنا رتبۀ افراد حقیقی و حتی، در مواردی، قویعرف و عقال، شخصیت حقوقی را هم
 .(985: صق4129)منتظری، دانند می

شود که فقنط بنا پنذیرش از دیدگاه برخی از آنان، در شریعت اسالمی احکامی دیده می
المال، موقوفات، مسجد و دولت از اجمالی یا تفصیلی شخصیت حقوقی سازگار است؛ بیت

. البته، استفاده از این شواهد برای توسعه در مصنادی  (489م: ص4591)زرقاء، اند این قبیل
نهننا، ازورینن  قینناس و استیسننان نیسننت، بلکننه بننه آن شخصننیت حقننوقی و احکننام آ

و نیازمننند دقننت و توجننه در اوالقننات  (959: صق4102)سننبیانی، گویننند می« اسننت ناس»
 .(89: ص4919)هادوی تهرانی، معامالت یا ادلۀ وقع است 

البته، اگر با دقت فلسفی به این مس له توجه شود، باید گفنت کنه آرناری ماننند ملکینت، 
تند و بنرای تیقن  نیازمنند موضنوع حقیقنی نیسنتند و اعتبنار عرفنی موضنوع اعتباری هسن

که برخی فقیهان در اربات ملکیت برای عننوان گونه؛ همان(51: ص4981)مرهنری، کافیست 
 .(095، ص4؛ همنان: ج484، ص1ق: ج4141)وباوبائی ینزدی، اند زکات و مسجد استدۀل کرده



ای که بر قبول شخصیت حقنوقی مترتنب اجتماعی به آرار عملی و مصال برخی نیز باتوجه
 .(82: ص4998)حائری، دانند است، آن را در دایرۀ اختیارات ولی فقیه می

ها را صغروی است و شخصیت حقوقی داشتِن شرکت با مس لۀ دوم )که بیثیدرارتباط
 ی تجنناریهاشننرکتآمننده اسننت کننه بعفننی از  کشننورماندر قننوانین کننند( بررسننی می

 1،برخننی از مؤسسننات غیرتجنناری پننس از وننی تشننریفات ربتننی و (92: ص4950)عبننادی، 
دارای شخصنیت حقنوقی مسنتقلی  3میض ایجنادو کلیۀ تشکیالت دولتنی بنه 2اتموقوف

خصیت افراد بستگی ندارد. در قنانون مندنی دیگنر کشنورها ماننند عنراق هستند که به ش
رسنمیت شخصنیت حقنوقی به(، فرانسه و انگلنیس نینز 90( مصر و لیبی )مادۀ 11)مادۀ 

 .(98-19م: ص4511)قسرو، شناخته شده است 

این مس له در احکام فقهی نیز تنأریر متناسنب خنود را داشنته اسنت؛ زینرا فقیهنان در 
مواردی که زیان شرکت سهامی بیش از مقدار تعهد صاحبان سهام باشد، آننان را مسن ول 

شنود و درصنورت بکناران تقسنیم میدانند و درنتیجه، اموال شرکت بین ولادای دین نمی
داران شنود و چینزی برعهندۀ افنراد و سنهامعدم کفایت، حکم افنالس شنرکت صنادر می

 .(118: ص4915)موسوی اردبیلی، نیست 

 مسن لۀو مؤسسنات، وارد  هاشرکتبا فرض قبول شخصیت حقوقی برخی از  ،اینبنابر 
  شویم.سوم می

 شمول ادلۀ خمس نسبت به شخصیت حقوقی .1-2
 دو بیان وجود دارد: شخصیت حقوقی منافعبر خمس  دربارۀ تربی  ادلۀ

کمنی وضنعی را بینان ربوت خمس در اموال و منافع، ح ادلۀبیان نخست آن است که 
بلکنه  ؛ع برای خرابات شرعی نیسنتکند که دائرمدار شخصیت حقیقی و قابلیت مکلمی

لن  غننائم و خمس را بر مر که برای شارع اهمیت داشته و است« ملکیت و منفعت»تنها 
؛ دارای صالحیت انسان باشد یا غیر انسان ،که منتفعمنافع واجب نموده است: فارغ از این

  .خراب باشد یا نه
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دارای شننواهد پرشنماری در ابننواب مختلنع فقهنی و کنناماًل براسناس بنننای اینن مبننا 
رف و ورف شخصیت داشتِن مالک و صالحیت تصدر زندگی اجتماعی نیز  عقالست؛ زیرا

حتی اگر اینن شخصنیت کناماًل اعتبناری  ؛عهده داردمعامله قرار گرفتن نقش اساسی را بر 
 باشد و ایفای نقش مالکانه توسط افراد متصدی و مرتبط با آن صورت گیرد.

ی سنهامی کنه ملکینت هاشنرکت هایی ماننندنموننهنخست، در  مس لۀبر قبول دو بنا
 ایشنان نینزان، و مسن ولیت دار سنهام مسنتقل از کنامالً و مننافع، شرکت نسبت به سرمایه 

موضنوع ۀزم بنرای  (14: ص4950)عبنادی، انند میدود به میزان سهامی است کنه خرینده
که بر مخاوب بودن شخصیت حقنوقی تمرکنز یق  حکم وضعی حاصل است و بدون آنت

شنویم کنه بایند توسنط خمنس منی دربرابنر صناحبان« بدهی و دین شرکت»کنیم، متوجه 
 یران مربوط پرداخت شود.مد

تنقنی  است ناس و اساس شود، بر ۀ همین استدۀل مررش میادام، که در بیان دوم نیز
 ادلنۀدر  ؛ زیرا امثال ناس، تاجر و رجنل(959: ص4102)سبیانی،  مناط در موضوعات است

 .تقییدیه ندارنند حیثیتو  هستندفهمی برای مخاوبان معاصر شارع بلخمس مصادی  قا
 هنم مصادی  دیگرحکم شارع را به  تر از موضوع حکم باشد،چنانچه ارتکاز عقالیی وسیع

فنرد و  بنارۀدر  هنای معصنومینگونه که هیچ فقیهی پاسخهمان ؛توان تربی  نمودمی
کنه دلیلنی بنر ، مگنر آندانندجنس و زمانی خناص را بنه همنان موضنوعات منیصنر نمنی

 اختصاص وجود داشته باشد.

 ادامه به آنها خواهیم پرداخت.یز مؤیدات گوناگونی دارد که در این بیان ن

 وضعی بودن تعلق خمس .1-3
رو، ۀزم اسنت بنا منروری بنر مباحن  گونناگون، به اهمیت این مبنا در بین  پنیشباتوجه

 سخنان و ادلۀ مرتبط با آن را بررسی کنیم.

خمنس و  در میان بزرگان فقنه، اخنتالف دیندگاه مهنم و منؤرری دربنارۀ کیفینت تعلن 
شود. این مبننا در گذشنته آرنار و پیامندهای چگونگی اعتبار آن نزد شارع مقدس دیده می



انند ولنی بنا کردهعملی چندانی نداشته و برخی فقط ازحی  علمی و نظری به آن توجه می
ظهور شخصیت حقوقی و تأریر اساسی اینن بین  در احکنام و الزامنات آن، آرنار عملنی و 

 اوانی پیدا کرده است.پیامدهای کاربردی فر 
در نظر بسیاری از فقیهان، خمس صرفًا حکمی تکلیفی نیست بلکه متفنمن حکمنی 
وضعی دربارۀ وجود ح  مالی یا ملکیت صاحبان خمس نسبت بنه آن اسنت. آننان دۀینل 

اند: مثاًل مفاد ادلۀ خمس که اینن حکنم را بنا عننوان متعددی بر این موضوع مررش کرده
لی و لنا »کند یا روایاتی که تعبیر معرفی می رسول و ائمۀ معصومینتملیک برای خدا و 

نا عنوض زکنات دانسنته اسنت؛  دارد یا آنهایی که خمس را برای اهنل بینت« و فیه حقُّ
 واض  است که این بیانات با حقوق مالی و حکم وضعی تناسب دارد. 

م بنودن دلیل شدت وضنوش و ااز دیدگاه برخی از معاصران، این موضوع، به صنل مسنلم
، 0ق: ج4109)هاشنمی شناهرودی، نزد اصنیاب، چنندان منورد تصنری  قنرار نگرفتنه اسنت 

 .(909ص

 معیار حکم وضعی .1-3-1

هر حکم شرعی که حکنم »توان چنین تعریع کرد: ترین بیان، حکم وضعی را میدر کوتاه
 تنر از تعرینع. بناوجوداین، مهم(404ق: ص4149)مشنکینی، « تکلیفی نباشد، وضعی اسنت

حکم وضعی، اتخاذ مبنا در اصالت یا تبعیت آن است؛ به این معننا کنه آینا حکنم وضنعی، 
جعل و انشاست یا همواره باید نخست حکم تکلیفی مانند وجوب نفقه ازجانب مستقاًل قابل

 آن حکم وضعی مثل زوجیت، از آن انتزاع گردد؟ تبعشارع جعل شود تا به
می نزد فقیها در بینان معینار  امام خمینیا ن وجود ندارد ولی در این زمینه قول مسلم
 است: حکم وضعی به نکتۀ مهمی اشاره کرده

دهند: حکم وضعی، جعلی است که درپی امور اعتباری ینا تکنوینی رم می»
مانند ضمان ید و اتالف که مترتب بر استیالی عدوانی بر مال دیگران اسنت 

تیجینر اسنت ینا یا ح  سب  و تیجیر کنه مترتنب بنر نفنس عمنل سنب  و 
 .(402: ص4989)« ملکیت که مترتب بر عمل احیا و حیازت است و مانند آن
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با توجه به این نکتۀ کلیدی، ازآنجاکه ملکیت یکی از امور اعتباری است، تعل  خمنس 
به دیگر، باتوجهکه بر تملک غنائم و منافع مترتب است، حکمی وضعی خواهد بود. ازسوی

یابیم، زیرا حرف ۀم در للنه )فانم لله خمسه( مال  را در آن نیز میمفاد آیۀ شریفۀ خمس 
تبع برای خداست( افادۀ ملکیت تکوینی یا اختصناص حقیقنی دارد و آنچنه بنه )خمس آن

ای از این موضوع این امر جعل شود، حکمی وضعی است. در بی  ما، تعل  خمس نمونه
 گردد.است و لزوم ادای خمس بر آن مترتب می

 ، ضمن بی  جواز تأخیر ادای خمس تا پایان سال، آمده است:مستیدخالشنعةدر 

تیقی  آن است که ربوت ح  صاحبان خمس در باقیمانده خنرج سنال، »
امری واقعی است و نیازی به علنم صناحب امنوال نندارد، همنین کنه ننزد 
خدای متعال رابت شده باشد کافی است، چرا کنه تعلن  اینن حن ، امنری 

ع ندارد وضعی است و ن  .(18ق: ص 4149)نراقی، یازی به علم مکلم

کنندگان، همچنین، فقیهان در بی  خمس معندن و وجنوب آن بنر عمنوم اسنتخراج
ن  وجنوب الخمنس فن»انند: حتی درصورت فقدان بعفنی از شنروط تکلینع، فرموده  یأدلم

ما هو وضنعکد أنم هذا الییالمعادن تف لبنال،، و ا یه األمنر بالنسنب  إلنینتفناوت فیۀ  یم إنم
 .(999ق: ص4109؛ بروجردی، 121ق: ص4148)میق  داماد، « رهیره، و المسلم، و غیغ

بنه واجنب نبنودن خمنس در زمنان غیبنت و  سالّرکه معروف است، مرحوم گونههمان
انند: اختصاص ادلۀ خمس به زمان حفور قائل بود. فقیهنان در نقند مبننای ایشنان گفته

تشریعی وضعی اسنت و قنول بنه سنقوط آن در دوران  ادلۀ خمس بیانگر حکمی قانونی و»
 .(005ق: ص4959)میالنی، « غیبت، از اعتبار ساقط است

آنچه گفته شد، مواردی از تصری  به وضعی بودن حکم خمس بود. در ادامه به ابنواب 
 و ادلۀ بیشتری خواهیم پرداخت.

 تعریف خمس .1-3-2

ینرد، تعرینع موضنوع اسنت. گنخستین چیزی که در ابتدای هر بی  مورد توجه قرار می



ای انند؛ امنا مالحظنهبزرگان فقه خمس را نیز همانند دیگر موضوعات شرعی تعریع کرده
هاشنم، یلبنن»ها وجود دارد، ذکر برخی از قیود غیرضروری ماننند که در بیشتر این تعریع

که نه جنس و فصنل  است «اکرامًا لهمو  مال مخصوص، باألصال ، عوض عن الزکاة یف
 حقیقی، بلکه ازقبیل بیان مصرف و حکمت و دیگر عوارض هستند.

باوجوداین، از کلمات بنیادینی کنه بسنیاری از فقیهنان بنرای تعرینع خمنس اسنتفاده 
تنوانیم در آرنار پرشنماری اسنت. اینن تعبینر مختصنر و مفیند را می« حن  منالی»اند، کرده

، (191ق: ص4149)شننهید رننانی،  مساامل ، (098ق: ص4141)شننهید اول،  دروسهمچننون 
 محمضرات، (015ق: ص4141)میرزای قمی،  غیمئمخاألیم ، (095ق: ص4144)موسوی، مدار  

مسااتیدخالشاانعةخخ،(001ق: ص4148)وباوبننائی،  ریااماخالیساامئ ، (1ق: ص4959)میالنننی، 
احب )صن جواهرخالکاال ، (018ق: ص4109)فاضل مقداد،  کیزخالعرفمن، (9ق: ص4149)نراقی، 

)بیراننی،  سادادخالعاامد، (490ق: ص4109)کاشع الغراء،  اسسخالتقوی، (0: ص4121جواهر، 

)همنندانی،  مصاااماخالیقناا ، (04ق: ص4149)انصنناری،  کتااماخالسیااس، (040ق: ص4129

تنوانیم چننین مشاهده کننیم. از اینن تعبینر می دیگر و بسیاری از معاصران (9ق: ص4149
شود و تعل  خمس به د دیگر حقوق مالی درنظر گرفته میخمس نیز مانن استفاده کنیم که

اموال، حکمی وضعی است و همانند دیگنر دینون، دائرمندار صنالحیت خرناب و اهلینت 
 تکلیع نیست.

 توصلی بودن خمس .1-3-3

تواند در مرلب موردنظر ما مفید باشد، بی  از تعبدی یا توصلی بودن یکی از ابوابی که می
تعبدی و توصلی فرع آن است که قصد قربت در امتثنال  دانیم که تقسیمخمس است. می

امر اخذ شده باشد یا خیر؛ این فرع بر تکلیفی بودِن ینک حکنم اسنت وگرننه در جنایی کنه 
حکمی وضعی باشد، امر و تکلیفی در بین نیست تنا سنخن از تعبندی ینا توصنلی بنودنش 

 میان آید. به

 اند:توصلی بودن خمس فرموده فقیهان با اشاره به این نکته در تعیین تعبدی یا
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 تعلن ات أنم ی  و الروایر واحد من أدلم  باب الخمس من اآلیغ ینم مقتفا»
ن، و هنو یالمع یف یلم کنیو اإلشاع  أو ال یعل یوضع تعل الخمس بالمال 

د یر منقسنم إلنینغ نلینالتعبم هنو األوامننر ۀ  ک ، إذ المقسنم لنذلی  و التوصم
نل ن نناینا أو عید ن ریاألمر بأداء مال الغون کی کات، و بعد ذلیالوضع یا توصم
 .(888ق: ص4148)حائری یزدی، « بالفرورة من الشرع کرابتا ذل

مرنرش شند، تفکینک بنین تعلن  خمنس و  محققخحمئرینکتۀ ظریفی که در کالم 
تفصیل مررش خواهد شند( ادای آن است. او با استفاده از مفاد ادلۀ خمس )که درادامه به

خمس به اموال و منافع را حکمنی وضنعی دانسنت کنه درنتیجنه، جنایی بنرای اصل تعل  
ماند؛ اما ادای آن مستفاد از اوامر شرعی اسنت بی  از تعبدی یا توصلی بودنش باقی نمی

که از دیدگاه او، از سنخ واجبات توصلی است. در بی  ما نیز اصل تعل  خمس بر اموال و 
آن را متنولی، مندیرعامل ینا دیگنر متصندیان منافع شرکت، حکم وضنعی اسنت امنا ادای 

 دارند.قانونی برعهده 

شود مخالفت برخی از فقیهنان کنه خمنس را واجنب تعبندی ترتیب مشخص میاینبه
اسنت: آمده الیرتقا مانند آنچه در کتناب ن  انداند و حتی بر آن ادعای اجماع کردهدانسته

)روحنانی قمنی، « ین  باإلجمناعالعباد ر وجوبه من الواجباتیتقد ین الخمس علأالمفروض »
 ن قابل حمل به ادای آن است نه اصل تعل  آن. (419ق: ص4100

 وجوب خمس بر صبی و مجنون .1-3-4

 عارو خالاویق  81یکی دیگر از مباح  فقهی که مفانم اشاره به مرلنوب ماسنت، مسن لۀ 
ینت را در بعفنی از منوارد خمنس، شنرط  سندخیزدیاست: جایی که  عقنل و بلنوغ و حرم

و المعدن و الیالل نز و الغوص کال یلیع و الیری  فکتالظاهر عدم اشتراط ال»داند: نمی
» تعلنن  بهننا الخمننسیمننن المسننلم ف یها الننذمیشننتر ی یالمخننتلط بننالیرام و األرض التنن

انند کنه آنچنه از ادلنۀ شاره کرده. بزرگان نیز به این نکته ا(120ق: ص4141)وباوبائی یزدی، 
آید، تعل  خمس به این اموال و منافع است و مالک و منتفع نقشی در تیقن  خمس برمی

 موضننوع ندارننند؛ بنننابراین، شننرایط عمننومی تکلیننع در تعلنن  خمننس مرننرش نیسننت



؛ مکنننارم 091ق: ص4100؛ روحنننانی قمنننی، 019ق: ص4145؛ قمنننی، 11: صق4129)منتظنننری، 
 :(910و  51ق: ص4149شیرازی، 

لظهورها فی تعلن  الخمنس بناألموال بمنا هنی منع قرنع النظنر عنن »... 
ۀ یفنرق فینه بنین  یالنذ ن م الوضنعیکننینو الی یها، لتعلقه بها علکمال
لفین؛ منها آی  الخمنس... کلیفی المختص بالمکدون الت ن لع و غیرهکالم

دون وضنعا منن ن  من حی  هنین  تعل  الخمس بالغنیم  یفإنها ظاهرة ف
 .(919، ص0ق: ج4101)موسوی خلخالی، « الغانم ینظر إل

همچنین این بزرگان در بی  عدم وجوب زکات بنر صنبی، بنه حندی  رفنع اسنتدۀل 
در این استدۀل مناقشه ایجاد نموده اسنت: بنه اینن ترتینب کنه  موئ اند. مرحوم کرده

عنی ربنوت زکنات در دارد اما حکم وضعی، یحدی  رفع، حکم تکلیفی یعنی وجوب را برمی
را حکمنی وضنعی دانسنته اسنت، « ربنوت زکنات»گردد. ازآنجاکه او اموال صبی، رفع نمی

عنوان تنوان از اینن سنخن بنهضمیمۀ عدم فصل بین خمس و زکات در میل ننزاع، میبه
 است:  مؤید استفاده نمود؛ هرچند درادامه به وضعی بودن خمس نیز تصری  کرده

  ما ذهب إلیه المشهور منن ربنوت الخمنس فنی یظهر عدم تمامی کبذل»
عدم ورود نصم خاص لرفع الخمس بالنسب  إلیه، و  یمال الصبی استنادًا إل

ا عدم وجوب ز  یم وضعی رابت فکهو ح اة المال علیه فللننصم کالمال و أمم
 .(09و  00ق: ص4149)خوئی، « هکفالمقدار الواجب خمسًا خارج عن مل

که مخنالع بنا  موئ ن وجوب خمس بر صبی و هم مرحوم عبارت دیگر، هم موافقابه
آن است، دربارۀ وضعی بودن حکم خمس تواف  دارند و نزاع در شمول دلینل رفنع نسنبت 

 به احکام وضعی است. 

 در بی  عدم تمکن از ادای زکات و استقرار وجوب آن نیز آمده است:

ع توان ادای خمس و زکنات را نداشنته باشند، اینن عجنز منانع از  اگر مکلَّ
تیق  تکلیع نیست زیرا آنچه ازجانب شارع جعنل شنده، حکمنی وضنعی 

نی بنرای مسنتیقان زکنات و اربناب  مقتفایاست که به آن شنرکت ینا حقم
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نن از ادا حاصنل شند، بایند خمس پدید می آید، درنتیجه، هر زمان که تمکم
 .(401ق: ص4129)منتظری، پرداخت شود 

 ویژگی خمس مال مختلط .1-3-5

مسائل خمس که تعبیرهای واضیی از فقیهان شیعه را در ارتبناط بنا وضنعی یکی دیگر از 
بناره دهد، بی  خمنس منال حنالِل مخلنوط بنه حنرام اسنت. درایندست میبه بودن آن

 اند:فرموده

ای که این بخش با دیگر اقسام خمس دارد آن اسنت کنه در تفاوت عمده»
تبع اسنت و بنهخمس معروف، تعل  ح  نسبت به اموال و مننافع، وضنعی 

آید که همانند دیگر حقوق مالی، باید ادا شود؛ آن، حکمی تکلیفی پدید می
اما در مال حالِل مخلوط به حرامی که نه مقدار مال حرام و نه صاحب آن 
مشخص نباشد و هنیچ راهنی بنرای تخلنص از حنرام بناقی نمانند، شنارع 

منالش را مقدس امری تکلیفی صادر فرموده مبنی بر اینکه مالک خمنس 
ق: 4101)موسنوی خلخنالی، بسردازد تا از آرار و تبعات حرام متیقن رهایی یابد 

 .(921ق: ص4109و هاشمی شاهرودی،  195ص

این تعابیر نیز صری  در مرلوب است و وضعی بنودن اصنل تعلن  خمنس بنه امنوال و 
ی کنه قنباًل نینز مرنرش شند، تعلن  خمنس، حکمنگونهکند؛ گرچه همانمنافع را رابت می

تکلیفی است و لزوم قصد قربت در هنگنام ادا، بین  دیگنری اسنت و بنه موضنوع بین  
 ارتباوی ندارد.

 اجتماع دو خمس یا چند مالک .1-3-6

است. در  عرو  80کند، مس لۀ موضوع دیگری که مبنای وضعی بودن خمس را تقویت می
اج معندن این مس له، در ارتباط با کسی که دو عامل خمس در او جمع شود )منثاًل اسنتخر 

وکار خود قرار داده است( این پرسنش وجنود دارد کنه آینا دو وظیفنه یا جواهر دریا را کسب
فناه إخنراج کسنبا لنه کلو جعل الغوص أو المعندن م»فرماید: برعهدۀ اوست؟ در پاسخ می



» سنب بعند إخنراج م ونن  سننتهکه خمس آخر من باب رب  المیجب علو ۀی خمسهما أوۀ
 .(120ق: ص4141)وباوبائی یزدی، 

توان به این نکته اشاره نمنود کنه اصنل در قبل از مالحظۀ توضی  فقیهان بزرگوار، می
اوامر شرعی همواره یکسان نیست. اگر حکنم تکلیفنی باشند، اشنتغال ذمنۀ یقیننی بنه دو 

شود، لنذا تکلیع نیازمند فراغ ذمۀ یقینی است و با یک امتثال، یقین به برائت حاصل نمی
 لیع شرعی عدم تداخل است.اصل در تکا

ع ارتباط ندارد و ناشنی  اما وقتی سخن از آرار و عوارضی باشد که مستقیمًا به فعل مکلم
چندین که گونه: بدیناز امور اعتباری یا تکوینی است، تداخل اسباب مانعی نخواهد داشت

القی بنا نظر گرفت و همانند میک سبب در توان میکنند را که ارر یکسانی ایجاد می سبب
 آنها را برورف نمود. آرار همۀ ،بار ترهیرچند نجاست، با یک

با اشاره به این نکته در بی  وظیفۀ کسنی کنه دو عننوان خمنس  عرو نویسان حاشیه
ۀنم »انند: برای او جمع شده است، به وضعی بودن حکم خمنس تصنری  کنرده و فرموده

 یثبنت خمنس واحند فنیا، فیفیلکما تکس حیقابل للتداخل و ل یربوت الخمس مفاد وضع
 «ینلنجاسننت یالمالقنن یر ربننوت النجاسنن  فننیننن، نظین و عنننوانیالمننال الواحنند بسننبب

 .(441، ص0ق: ج4109)هاشمی شاهرودی، 

بیثی شبیه به همین مرلب در بی  تعندد مالکنان نینز مرنرش شنده اسنت: بنه اینن 
مفمون که اگر چندین نفر مشترکًا در استخراج گنج یا معندن مشنارکت داشنتند، آینا ۀزم 

إذا »فرمنوده اسنت:  عارو است سهم هر یک از آنها به حد نصاب برسد یا خینر؟ صناحب 
بلن، المجمنوع  نکنلم واحد منهم النصاب و لکبل، حصم  یاإلخراج و لم  یجماع  ف  شتر إ

تواند دلیلنی روشنن بنر وجنوب خود میخودیاین عبارت به«. نصابا فالظاهر وجوب خمسه
آیند ها، شخصیت حقوقی پدید نمیهای فقهی باشد؛ زیرا در این نوع شرکتخمس شرکت

ای شنرکت لینا  و جز افراد شریک، و اموال و منافع هر یک از آنان، سرمایه و منفعتی بر 
 گردد.نمی
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نظر فقیهان بوده و در حواشی عالوه ذکر شده است،  عرو برآن، مال  و مناوی که مدم
–شده کاماًل مفید بی  ماست؛ زیرا وضعی بودن حکم خمس و تعل  آن به مال استخراج

ألنم وجوب »در شرش آن مررش شده است:  ن فارغ از صالحیت تکلیفی هر یک از مالکان
 .(012ق: ص4141)اشتهاردی، « ضعی، مناوه بلوغه هذا الیدم الخمس و

 دلیل روایی .1-3-7

ادامه، سند و دۀلت روایات را با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد، ولی در این  گرچه در
قسمت برای بیان بخشی از استدۀل دربنارۀ وضنعی بنودن حکنم خمنس، ۀزم اسنت بنه 

 وار اشاره کنیم:اند، فهرستا استناد کردهتعدادی از روایات نیز که بزرگان فقه به آنه

ِبی
َ
اَل:  َجْعَفر  ن َعْن أ

َ
وِتنَل َعَلینِه...لُّ َشنیک  »ق

 
َسنه   ء  ق م  ق: 4121)کلیننی، « َفنِإنَّ َلَننا خ 

 ؛(919ص

ِه  َباَعْبِداللَّ
َ
ول  فِ ی ن َسِمْعت  أ . ...َمنِ  یْخَرج  ِمنَن اْلَمَعناِدِن َو اْلَبْینِر َو اْلَغنِ یَما یق  نس  م   اْلخ 

 ؛(052: ص4990)شیخ صدوق، 

ِبی
َ
ِه ن َعن أ اَل:  َعْبِداللَّ

َ
س  َعلَ »ق م  ْش  یاْلخ 

َ
 ؛(054)همان، ص« ...اءَ یَخْمَسِ  أ

ِبی
َ
اِنین َعْن أ س  َبْعَد : »... َجْعَفر  الثَّ م  وَنِ  اْلخ   ؛(409ق: ص4121)شیخ ووسی، « اْلَم  

ِبی َجْعَفر  
َ
اَل:  ن َعْن أ

َ
س  یازًا َففِ کَ اَن ِر کَ ا َم لُّ ک  »ق م   ؛(400)همان، ص« ِه اْلخ 

ِبی اْلَیَسِن 
َ
نه  دِ یِإَذا َبَلَ، قِ »]فیما یْخَرج  ِمَن اْلَبْیِر[:  ن َعْن أ نس  ینَننارًا َففِ یَمت  م  « ِه اْلخ 

 ؛(401)همان، ص

ع ان ینثرتها عن مالحظ  اسنادها، و ظاهر الجمک یر جدا تغنیثکمما هو  کر ذلیو غن 
لع کن المیها بیمتعلقه نفس المال، فال فرق ف ی  التیام الوضعکاۀح الخمس من

نفنس المنال، امنا  یبل الخمس مسنتقر فن ن الفمانات و شبههاک ن لعکر المیو غ
؛ 100ق: ص4149)مکنارم شنیرازی،  ما هو المختار او بعننوان الین .ک  کبعنوان الشر 

 .(985، ص0ق: ج4101موسوی خلخالی، 



شده توسط کنافر اند، زمین خریداریاز فقیهان در آن تردید کردهتنها موردی که برخی 
مررش شده که ظهور در تکلینع « فإنَّ علیه الخمس»ذمی است، چون در روایات با تعبیر 

در دیون و ضنمانات منالی « علی»دارد؛ البته در این ظهور مناقشه شده است، زیرا از واژۀ 
نالید ما  یعل»شود: مانند نیز استفاده می کنه بینانگر حکنم تکلیفنی « تنؤدی یأخنذت حتم

تفصنیل داده  مستیس خعارو باره در . همچنین، دراین(981ق: ص4101)سنبیانی، نیست 
استعالء اگر در افعال استفاده شود، ظاهر در حکم تکلیفی و اگنر »شده به این ترتیب که: 

اعینان اسنت؛  فینه از قبینلکار رفته باشد مقتفی حکم وضعی است و مانیندر اعیان به
)وباوبنائی حکنیم، « رو، ظهور وضعی بودن کلیۀ اقسام خمس، بال اشکال خواهد بنودازاین
 .(999ق: ص4140

گانۀ حاصل کالم آنکه، خمس، مالیاتی بر خود اموال و منافع است و این عناوین هفت
ذکرشده در روایاتی که فهرست شد، صرفًا اسبابی برای تعل  خمس هستند: خنواه مالنک 

ع باشد، خواه نباشد. تعل  خمس به منافع همانند تعل  ح  گمنر  بنه امنوالی ب ال، و مکلَّ
گنردد. مفنمون شود و شرایط تکلیع دربارۀ واردکنننده لینا  نمیاست که وارد کشور می

گیرد حتی اگر مالنک و روایات خمس بیش از آن نیست که خمس به این عناوین تعل  می
 .(981ق: ص4101)سبیانی، د منتفع فاقد شرایط تکلیع باش

تنوان از اونالق رواینات معندن چننین شنود اینن اسنت کنه نمیاشکالی که مررش می
شود که مراد از اند. در پاسخ گفته میکننده نبودهاستفاده نمود، زیرا در مقام بیان استخراج

اوالق در این بی ، آن است که معدن بنفسنه موضنوع خمنس قنرار گرفتنه اسنت یعننی 
گیرند: مانند آنکه دیگر موضوعات خارجی است که موضوع احکام وضعی قرار می همانند

اگننر گفتننه شننود آب چنناه مرهننر اسننت، دۀلننت دارد بننر مرهننر بننودن آب چنناه، خننواه 
شود خون نجس کنندۀ آب، کافر باشد یا مسلمان، مکلع باشد یا نه؛ یا آنکه گفته استخراج

 ایی داشته باشد.هاست، فرقی بین ذاب  نیست که چه ویژگی

انند و هی، موضنوعات احکنام وضنعی قنرار گرفتهحی در این موارد اعیان خارجی من
همین بیان نیز دربارۀ اموال و منافع مررش است؛ زیرا مشنارکت صناحبان خمنس ینا حن  
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آنان در معدن یا دیگر متعلقات خمس، حکمی وضعی است و در تشریع، دائرمدار موضوع 
حکم تکلیفی هم نیست که به وجود مکلنع نیناز داشنته باشند؛ هنر است و حتی منتزع از 

گینرد و بایند از او گرفتنه شنود کس معدن را استخراج کند، اینن حن  بنه معندن تعلن  می
 .(481ق: ص4101)موسوی خلخالی، 

 مخالفان .1-3-8

این مبنا مخالفانی نیز دارد که معتقدند خروج خمس و زکات از ملک مالک، مستفاد از امر 
ت آن است وگرنه در ادلۀ شرعی، حکمنی وضنعی کنه دۀلنت بنر تملنک فقنرا بنر به پرداخ

نصیب آنان کند وجود نندارد؛ آنچنه هسنت، برگرفتنه از حکنم تکلیفنی بنه پرداخنت اسنت 
به ادله و اقوالی که مررش شد، مبنای مشهور نزد فقیهنان، . اما باتوجه(958)اشتهاردی: ص

ع است و چنانچه گذشت، حکم تکلیفی بنه وضعی بودن حکم تعل  خمس به اموال و مناف
 ادا، برگرفته از این حکم وضعی است.

شود و دۀلت آنها بر پردازیم که در بی  خمس مررش میدرادامه به آیات و روایاتی می
 ها و مؤسسات را بررسی خواهیم کرد.لزوم ادای خمس منافع شرکت

 دلیل نخست: قرآن کریم .1-3-8-1
 أّنما غنمتم من شیٍء...وعلموا : انفال 14 ۀ. آیالف

و ما فعاًل آن را  نشود های مفصلی که در ابتدای کتاب الخمس ذکر میبراساس بی 
به غنائم جنگنی اختصناص نندارد و مرلن  مننافع را « غنمتم»تعبیر  ن دانیمعنه میمفروغ

ها و منافع مؤسسات بررسی گیرد؛ حال ۀزم است تربی  این حکم بر سود شرکتدربر می
 اربات شود.و 

و « اعلمنوا»آنچه در این آیۀ شنریفه منانع اسنتدۀل مرلنوب شنده، کلمناتی همچنون 
ها و مؤسسنات را دربنر است که حتی برمبنای قبول شخصیت حقوقی، شنرکت« غنمتم»

امنا پرسنش  4شوند.گیرد؛ زیرا عناوین و جهات عام، مخاوب تکالیع شرعی واقع نمینمی
بیانگر حکمی تکلیفی هستند تنا ۀزم باشند کنه مخاونب مهم این است که آیا ادلۀ خمس 

 تکلیع را روشن کنیم؟



در سررهای پیشین پاسخ این پرسش اساسی با ارائۀ شواهد پرشماری از اقنوال و ادلنه 
تعل  خمس به اموال و مننافع تکلینع شنرعی نیسنت بلکنه »بیان شد و نتیجه گرفتیم که 

نیسنت اربنات کننیم شنرکتی کنه منفعتنی دیگربیان، ۀزم بنه«. صرفًا حکمی وضعی است
نم»، چون ضنمیر است« غنمتم»نصیبش شده، مخاوب فعل  وینژۀ مخاوبنان عنادی « ت 

بوده، استعمال آن در غیر عاقل نیازمند قرینه است؛ اما وقتی مبنای شخصیت حقنوقی را 
عنوان یک شخص مستقل، اعتبار کردیم، سسس امنوال فراواننی را پذیرفتیم و شرکت را به

تعل  ح  »ملکیتش درآورده، او را در سود و زیان مستقل کردیم، چگونه از حکم وضعی  به
کنیم و او را مندیون بنه صناحبان خمنس خارجش منی« مالی در منافع یک شخص منتفع

 دانیم؟ نمی

انیند بد»یعننی  للاه خمَساهفرمود: شود که این بیان از آیۀ شریفه نیز استفاده می
مدعای اصنلی اینن پنژوهش آن «. خدا و رسول و... است برایما پنجم منافع شهمانا یک

است که ذکر مخاوبان بشری در این آیه و دیگر ادلنه، موضنوعیت نندارد و منناط وجنوب 
وضننوش به ساایمنبنعادالل کننه در صننیییه ن  خمننس، حصننول ربنن  و منفعننت اسننت

 استفاده است ن؛ بنابراین، رفع ید از اوالق این حکم وضعی نیازمند دلیل است.قابل

َفاَء الله َعلَ حشر:  ۀسور  1 ۀآی. ب
َ
ْهِل الُقَر  یَما أ

َ
ُسوِل ...  یَرُسوِلِه ِمْن أ ِه َو ِللرَّ  َفِللَّ

، (999ق: ص4121فهنند، )ابن مهاا اهننای معننروف فقهننی همچننون برخننی از کتاب
این آیه  (5ق: ص4959)میالنی، تماخالسیسخکو  (895ق: ص4148)حائری یزدی،  ضراتمحم

له ، تعلیل ذیل آیه بر ظهور معللمحققخحمئریتعبیر اند و بهرا از ادلۀ وجوب خمس دانسته
ها درمیان صناحبان خواسته است اموال و رروت حاکم است؛ یعنی ازآنجاکه خداوند متعال

دسنت صناحبان خمنس برسند، حقنوق منالی مشخصنی از آنهنا بهمنافع منیصر نمانند و 
فان این حکم شرعی به ذهن برسد و آنان را میندود  ظهوری که ممکن است در مورد مکلَّ
به افراد بشری قرار دهد، ازبین رفته و هرجا که مال و منفعتی حتی نزد اشخاص حقنوقی 

 گردد.آوری شود، مشمول خمس میجمع

ذینل آینه و خرابنات فنراوان آن موجنب ظهنور آینه در  ممکن است اشنکال شنود کنه
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ها و مؤسسنات اسنت؛ پاسنخ آن اختصاص به مکلفان عادی و مانع تسری حکم به شرکت
است که مستشکل، حکم وجوب خمس را حکمی تکلیفی در نظر گرفته و درنتیجه، اننواع 

بینند؛ امنا ها و آیات و روایات خمس را بر میور افراد عادی و اشخاص حقیقنی منیخراب
تمرکنز دارد و هرجنا کنه ملکینت و « وضعی بودن حکم خمس»میور استدۀل ما بر جنبۀ 

ح  داشتن صاحبان خمس بر »و « غنیمت بردن»منفعتی صدق کند، اوالقی که ازحی  
آید، شامل حال موضوع خواهد شد؛ بنابراین، اخراج شخصیت حقوقی دست میبه« منافع

 قوی نیاز دارد.از ذیل این استدۀل به دلیل 

 دلیل دوم: روایات .1-3-8-2
 راشدصحنحةخإبنروایت نخست: ن 

راشند، بنمهزیار قنال: قنال لنی أبوعلیبنما رواه الشیخ بإسناده، عن علی
فقنال  کذلن کفأعلمت  موالین کو أخذ حقم   قلت له: أمرتنی بالقیام بأمر 

ه؟ فلم أدر بعفهم: و أی شی یل ، هم الخمسیعلما أجیبه! فقال:   ء حقم
قال: و التاجر علینه  اعهمیأمتعتهم و ض یفء؟ فقال: فقلت: ففی أی شی

ق: 4121)شنیخ ووسنی،  نهم بعند منؤنتهمکإذا أم کذلو الصانع بیده فقال: 
 .(409ص

و وری  به او نیز صیی  است؛ شخص راوی نینز  شنخدارای توری  خاص  مهزیمرابن
این روایت نیست؛ زیرا  مانع صیت ، رقه است. اضمار در سندراشدخابوعل خبغدادیبنحسن
نقنل کنرده امنا وکینل حفنرت امنام  روایاتی از امنامین جنوادین راشدابنابوعل گرچه 
آید که از آن حفرت نقل کرده بوده است و از سیاق پرسش این روایت نیز بر می هادی
 است.

اسنت، زیننرا « أمتعنتهم و ضنیاعهم یفن»اسنتدۀل بنه اینن رواینت مترتنب بنر اونالق 
پس از پرسش راوی که از ح  امنام پرسنید، بندون قیند خاصنی، امتعنه یعننی  حفرت

افراد، و ضیاع و وسنائل کسنب و زنندگی آننان را مشنمول خمنس معرفنی  هایمندیبهره
های متعارف. با قبول مبنای شخصیت حقوقی و کردند، البته پس از اخراج مؤونه و هزینه



ها ها، در منواردی کنه حکمنی وینژۀ انسنانمشروعیت مالکیت و انتفاعات مختلع شرکت
 نباشد و دلیلی بر اختصاص نداشته باشیم، تخصیص این وجوب، موجه نیست.

حکمی وضنعی را « علیهم الخمس»با تعبیر  بنابر آنچه قباًل نیز اشاره شد، حفرت
 بیان فرمودند که دائرمدار صالحیت موضوع و اهلیت تکلیع نیست.

  صحنح خسیمعروایت دوم: ن 

عمیننر، عننن أبیإبننراهیم، عننن أبیننه، عننن ابنبنلینننی عننن علیکرواه ال
عنن الخمنس  عثمان، عن سماع  قنال: سنألت أباالیسننبنالیسین

ق: 4121)کلیننی، . «رینثکل أو ینلم منا أفناد النناس منن قلک یهو ف»فقال: 
 (919ص

کنه بنا  همشامخمیا بنابراهنمرجال این سند همگی دارای توری  خاص هستند مگنر 
 5شود.قرائن متعدد و موارد فراوانی از کلیات توری ، به وراقت او اومینان حاصل می

دۀلنت اینن روایننت شنریفه صننراحت کامنل در عمنوم منننافع و سنودهای مننردم دارد و 
براساس راهی که مکرر بیان شد، پس از اربات خمس منافع، نوبت به قینود و مشِخصنات 

در این روایت، قید احترازی نیست و « ناس»ست که تعبیر رسد؛ ادعای ما این اموضوع می
تواند جنس حکم را از مننافع غینر گونه که در اقوال و مبانی پیشین مرور کردیم، نمیهمان
 َبرندگان.نفی کند، زیرا حکم دائرمدار فوائد است نه فایده ناس

دیگنر احکنام  خمس را همچون« کلم ما أفاد الناس یف»با تعبیر  دیگربیان، امامبه
دانند که با ربوت موضوعی که بتواند بر آن بار شود، دیگنر منانعی بنرای تیقن  وضعی می

ها و ذمنه و ملکینت فرض قبنول مشنروعیت شخصنیت حقنوقی شنرکتندارد؛ بنابراین، به
 شود.مستقل آنها، حکم وضعی تعل  خمس جاری می

مدعی نیازمند مقتفنی اگر اشکال شود که عدم مانع برای تیق  حکم کافی نیست و 
دهیم کنه دلینل منا از چنند مقدمنه هاست، جنواب منیصرییی برای اربات خمس شرکت

 :(955ق: ص4102)سبیانی، تشکیل شده است 
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ها نیسنت و . سیره و ارتکاز عقال آن است که دیون و حقنوق منالی، مخنتص انسنان4
 د؛دهنبدون هیچ غرابتی، شخصیت حقوقی را ورف دین و معامله قرار می

در  ،المنالسادات و بیت ،عناوینی مانند مسجد. شارع نیز این سیره را تقریر نموده و 0
 اند؛ابواب مختلع فقهی داین یا مدیون شناخته شده

ها در آن زمنان . امکان بیان موضوع میل نزاع ما، یعنی شخصیت حقنوقی شنرکت9
 فهم نبوده است؛وجود نداشته و برای مخاوب قابل

هر منفعت کم و زیادی را مشمول خمس دانستند؛  یییه، حفرت. وب  این ص1
دیگر، هر جایی که منفعتی حاصل شنود، ۀزم اسنت خمنس آن پرداخنت عبارتبه

 شود.

 سیمنبنعادالل خۀصیییروایت سوم: ن 

میبننوب، عننن بنننن بإسننناده عننن[ الیسنننیالیسننبنننعلننیبن]میمنند
نس  ِإۀ ِفنیَلنقول: ی عبداللهسنان قال: سمعت أبابنعبدالله م   یَس الخ 

)شنیخ صندوق،  خ بإسناده عن الیسن بن میبوبیرواه الش . والَغَناِئِم َخاصَّ ً 
 .(401ق: ص4121؛ شیخ ووسی، 12ق: ص4149

اند؛ امنا نکتنۀ مهمنی در دۀلنت آن این حدی  شریع دو وری  دارد که هر دو صیی 
نند و هننیچ چینز دیگننری را خمننس را منیصنر در غنننائم کرد وجنود دارد؛ زیننرا حفنرت

مشمول وجوب خمس ندانستند و ممکن است چنین برداشت شود که مراد، غنائم جنگی 
کندام بنا اینکنه هیچ–است؛ اما با مالحظۀ اجماع فریقین در وجوب خمنس گننج و معندن 

شود که مراد این روایت، اشاره به معیار و منناط کلنی مشخص می ن غنیمت جنگی نیستند
فرماینند: سنوره انفنال می 14بنا اشناره بنه آینۀ  برای متعل  خمس است؛ گویا حفرت

معیاری که خداوند بیان فرموده، حصول هرگونه سود و منفعت است و همۀ منوارد خمنس 
 شود.جزء منافعی است که نصیب شما می

ای که در این روایت وجود دارد، عدم تقییند بنه نناس و تناجر و أننتم و غینره نکتۀ ویژه



شند و منانع از آن می وجود داشنتاست؛ مشکلی که در استدۀل به آیات و روایات گذشته 
ها و مؤسسات پذیرفته شود. گویا مشهور که توسعۀ خمس از افراد عادی و بشری به شرکت

قیود و اضافات، اصل تشریع خمنس را مخنتص مکلفنان انسنانی  به آنبزرگان فقه باتوجه
 کنند.دانسته، برای توسعۀ موارد آن دلیل خاص و قاوعی ولب می

فرماینند: می ای دیگر است، زیرا حفرت امنام صنادقاما صریِ  این روایت به گونه
ی به «خمس نیست مگر در منافع» کنه کنند و چنناننیز افناده عمنوم می« أل»؛ جمع میلم

مکرر اشاره شد، احکام وضعی و دیون مالی، ذاتًا اختصاصی به افراد بشری ندارند و هرجنا 
ای وجننود داشننته باشنند، جنناری و سنناری خواهننند شنند؛ بنننابراین، درصننورت پننذیرش ذمننه

ها و مؤسسات، خمس بر منافع آنها شخصیت حقوقی و ذمۀ مستقل برای برخی از شرکت
 ختصاص به افراد حقیقی نیازمند دلیل است.نیز تعل  خواهد یافت و ادعای ا

ها بود و توانستیم با استفاده از ادلۀ شرعی و مبانی تا اینجا بی  از خمس منافع شرکت
بزرگان فقه، لزوم پرداخت خمس سود و منافعی را که خارج از سهام افراد و شنرکا و سنهم 

مس سرمایۀ اولینۀ ها و مؤسسات است، رابت کنیم. درادامه به خشخصیت حقوقی شرکت
 شرکت خواهیم پرداخت.

 هاخمس سرمایه شرکت .2

 بررسی مسئله .2-1
ها و پرسش آن است کنه آینا مرنالبی کنه در سنررهای پیشنین گذشنت، سنرمایۀ شنرکت

گیرد و ۀزم است که سرمایۀ شرکت پیش از آغاز فعالیت اقتصادی مؤسسات را نیز دربر می
 تخمیس شود؟

شنماری انگشتتصنرییات ت، اقنوال میندود و شنرک ۀسنرمای بنرشنمول ادلنه  دربارۀ
خمس سرمایه را در پاسخ به استفتایی، پرداخت  ایالل خمممی آیة مثالً  :اختیار داریمدر 

آیةاللاا خ ؛ همچنننین،(499ق: ص4102ای، )خامنننهد نننه خننود شننرکت دانننوظیفننه شننرکا می
، کالم را استکرده بی   رسمئ خفقهن  ۀدر مجموع هاشرکتواجبات مالی از که  ساحمن 
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ها شنرکتخمنس سنرمایه  ربارۀبر میور سود و منفعت شرکت متمرکز نموده و از تصری  د
 .(129ق: 4102)سبیانی،  است عبور کرده

ادلۀ شرعی در این زمیننه بنا دقنت بیشنتری بررسنی شنود. ۀزم است اوالق  ،اینبنابر 
وجوب  امامدر آن، است که  راشدابنأبوعل ، صیییۀ این بی در جمله روایات مهم از 

)شننیخ ووسننی، ننند اهنمودالتجنناره و اجننناس تنناجران و صنننعتگران را بیننان خمننس در مننال
اس  ِمنْن ک   یفِ »فرمودند:  که حفرت سیمع  ۀیا صییی (409ق: ص4121 َفاَد النَّ

َ
لِّ َما أ

لِ 
َ
ْو یق

َ
 .(919ق: ص4121)کلینی، « ر  یثِ کَ ل  أ

)وباوبنائی اسنت  خنت خمنس سنرمایه را ۀزم دانسنتهپردا عرو خالویق در  سندمرحوم 
انند. گرچنه بنه نیز بنا آن موافقنت کرده عرو نویسان و تمام حاشیه (959ق: ص4141یزدی، 

بنه اجمناع فقیهنان خمس سرمایه در کتب پیشینیان اشاره نشده ولنی شناید بتنوان باتوجه
سنت کنه از آن بنرای شیعه در وجوب خمس منافع و اینکه سرمایه نیز مجموعنۀ مننافعی ا

شود، با ضمیمه کردن ادلۀ پیشین چنین نتیجنه گرفنت افزایش سود و منفعت استفاده می
 که پرداخت خمس سرمایه مورد اجماع فقیهان است.

وور که مکلع عادی ۀزم است پیش از شروع به تجارت، سرمایۀ دیگر، همانعبارتبه
ز همان ادلۀ وجنوب خمنس اسنت کنه وکار خود را تخمیس نماید )دلیل فقهی آن نیکسب

دیگر، برداشنت فقیهنان بنه مکلفنان عنادی اسنت( و ازسنوی ادای این ح  را واجب کرده
ها نیز همنین رونند اختصاص ندارد و دائرمدار اموال است، بنابراین، دربارۀ سرمایۀ شرکت

 صادق است.

 پاسخ به اشکاالت .2-2
 ن استدۀل پاسخ دهیم:درادامه، ۀزم است به برخی از اشکاۀت وارد بر ای

 و مؤسسات هاشرکتاشکال نخست: قصور ادله از شمول  .2-2-1

اعلمنوا أنمنا »وب  این اشکال، قبول شخصیت حقوقی بنا شنمول ادلنۀ خمنس همچنون 
مالزم نیست؛ زیرا شخصیت حقنوقی فقنط  «ریل او کثیما أفاد الناس من قل»و « غنمتم...



مس ولیت شرعی نیازمنند باشنیم: همچنون در مواردی مشروعیت دارد که به ورف دین و 
المال، مسجد، موقوفنات و فقنرا کنه در شنرایط خناص اجتمناعی و اقتصنادی معتبنر بیت

اند. آیا شخصیتی که شارع برای مسجد قائل شده است، موجب تعمیم دیگنر دانسته شده
 صرف قبولتوان ادلۀ خمس را بهاحکام شرعی بر آن خواهد شد؟ جواب منفی است و نمی

 شخصیت حقوقی شرکت، منرب  بر آن دانست.

 کند:رسد آرای برخی فقیهان معاصر، این اشکال را تقویت مینظر میبه

بنا  یاز شرایط وجوب خمس در معادن اینن اسنت کنه شنخص ینا اشخاصن»
ه سنهم هرینک بنه کننند، مشنروط بنر اینکمشارکت یکدیگر آن را استخراج 

نصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملک کنه دولنت  یآنها شود، و معنادن حدم
اینکه ملک خاص شخص یا اشخاص نیست، بلکه کند، نظربهیاستخراج م

 یملک جهت است لذا شنرط وجنوب خمنس را دارا نیسنت و درنتیجنه، جنای
بنر  یمانند، و اینن اسنتثنایینم یوجوب خمس بر دولت و حکومت بناق یبرا

 .(415ق: ص4102ای، )خامنه« وجوب خمس در معدن نیست....

ای بر اقنوال و ادلنۀ پیشنین داشنته باشنیم، برای پاسخ به این اشکال، باید مرور دوباره
های گوناگون رابت شد که در مبنای بسیاری از بزرگان فقنه، تعلن  خمنس جایی که از راه

ع؛ مثاًل دربارۀ جواهری کنه بنرروی آب ینا سناحل  دائرمدار مال و منفعت است نه فرد مکلم
 اند:هیافت شود، فرمود

ویژگی غوص عرفًا دخالتی در منناط تعلن  خمنس کنه همنان اسنتغنام و »
فائده بردن است ندارد، بلکه عرف، تعل  خمس به جنواهری کنه از سنر  
 آب گرفته شود را نسبت به آن که با غوص و تالش سنخت بنه دسنت آیند

داند؛ بنا بنر اینن خصوصنیت غنوص از نظنر عنرف و شنرع ملغنی اولی می
 ؛(010ق: ص4109شاهرودی، )هاشمی « است

 همچنین در مس لۀ تعل  خمس به اموال صبی:

شنود و رانینًا موضنوع خمنس اوًۀ رفع قلنم شنامل حکنم وضنعی هنم می»
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حدوث غنیمت و فائده است، پس هر کس منفعتی دارد خمس بر او واجب 
شود پس خمس مننافع است، صبی هم بعد از بلوغ، موضوع این حکم می

 .(100ق: ص4148)حائری یزدی، « است قبل از بلوغش واجب

امثال این نظرات، فراوان و موجب اومینان به این اسنت کنه معینار در تعلن  خمنس، 
حیثیت انسانی و شخصیت حقیقی مکلع نیست، و نظر شارع به لزوم ادای این ح  مالی 

هنای گذشنته منانع از های اعتباری در زمانبوده است؛ البته پوشیدگی این نوع شخصیت
بنوده اسنت. اینن  رش مس له ازورف اصیاب و تصنری  بنه آن از سنوی ائمنۀ اوهنارو

وظیفننه مهننم، یعنننی تفریننع بننر آن اصننول مسننتیکم و تربینن  عمومننات و اوالقننات بننر 
 رود.موضوعات جدید، انتظاری است که از بزرگان معاصر می

 اشکال دوم: اشتراط تکلیف در وجوب خمس .2-2-2

از اشنکال قبنل اسنت، زینرا برخنی از متنأخران، اشتراط تکلیع در وجوب خمس، اخنصم 
و شاگردان ایشان، بلوغ و عقل را در تعل  خمنس  موئ خمرحومو  صمحبخمدارکهمچون 
 .(85ق: ص4102؛ سبیانی، 918ق: ص4109)تبریزی،  دانندشرط می

ویژه پیشینیان، بلوغ و عقل را در وجنوب خمنس شنرط باوجوداین، مشهور فقیهان، به
نز، کان الکملیو المجنون  یالصب» در دو کتاب معروفش: عالم اند؛ مانند مرحوم ندانسته

و  ی: أنم الصنبیعنن الشنافع یکنذا المرأة، للعمنوم و حکالخمس عنهما، و  یخرج الولیو 
ه ا نز و کان الکملیالمرأة ۀ  ق: 4141)عالمنۀ حلنی، « تساب، و هما منن أهلنهکهو غلط، ألنم

 .(999ق: ص4140؛ همو: 148ص

گرچه این عبارت مربوط به خمس گنج است، اما تصرییی به مال  تعلن  خمنس، یعننی 
صدق اکتساب منفعت دارد؛ نظینر همنین مرلنب را از فقیهنان پرشنماری شناهدیم: همچنون 

)یظهر منهم أنم تعل  الخمس بما أخرجنه الصنبی  زایخمی منرخو  (092ق: ص4141)شهندخاولخ
شانخخاعمامخ( که ادعای اجماع در این مس له را دارند و (051ق: ص4141)میرزای قمنی، إجماعی 

ق: 4149)انصناری، دانند ننه تعلن  آن صراحت، تمکن از تصنرف را شنرط ادای خمنس میکه به
 کند: ه مرلوب نزدیک میکه عبارت او، ما را ب صمحبخجواهرو مرحوم  (011ص



إفادة تعلن  الخمنس  یلمساواة بعض أدلتهما بعض أدل  الثالر  السابق  ف»
من أحاط خبرا  یعل یخفیما ۀ کلفا کن صاحبه مکیبالمال نفسه، و إن لم 

منا لنم کالبعض اآلخنر،  ی  فیفیلکه الخرابات التینافیبما تقدم منها، و ۀ 
ته یه ۀ شنروینلنع فک  المیالثالر  المتقدم ، ضرورة ظهور مورد ینافه فی

و  یده إونالق الفتناو ینؤیدا، بل قد ی، فالحظ و تأمل جییصل التنافی یک
 .(18ق: ص4121)صاحب جواهر، « معاقد اإلجماعات

وجود دارد که در آن رابرنۀ  محیدتق خآمل همچنین، بیان جامع و صرییی از مرحوم 
فی بررسی شده است: گناهی حکنم وضنعی منتنزع از حکنم تکلیفنی احکام وضعی و تکلی

اللنه از آنهنا منتنزع است؛ مانند وجوب نماز و روزه که حکنم وضنعی اشنتغال ذمنه بنه ح 
شود. در مواردی هم حکنم تکلیفنی مترتنب بنر حقنوق و احکنام وضنعی اسنت؛ ماننند می

دقت دد، حنال بایند بنهگر اشتغال ذمه به دیون که زمینۀ انتزاع حکم وجوب ادای دین می
از کدام قسم است؟ اگر آنچه ابتدائًا واجب شده است، حکم خمس  بررسی شود که مس لۀ

تکلیفِی تعل  خمس باشد )و اشتغال ذمه منتزع از آن باشد( این مس له مخنتص مکلفنان 
خواهد بود، اما اگر از نوع دوم باشد، اختصاصی به مکلفان ندارد چون ادلۀ احکام وضنعی 

 رۀ آنها مرل  است:دربا

لع و کن المیه فالفرق بی، و علین الظاهر من أدل  الخمس هو الثانکو ل»
ون الخمس من کالجواهر من  یره فکرجع ما ذیرنا کما ذ یره... و لعله الیغ

 .(49ق: ص4982)آملی، « نیلفکر المیات الشامل  لغیالوضع

شود که عندم اومینان حاصل میهای فراوان دیگر، با مالحظۀ آنچه نقل شد و نمونه
تمکن شرکت از برخی تصرفات مکلفان حقیقی، مانع از تعل  خمس به امنوال و مننافع آن 

 شود و مدیر شرکت مس ول ادای این ح  مالی و دین مهم الهی است.نمی

 اشکال سوم: تفکیک بین ملکیت و ثبوت خمس .2-2-3

دهند؛ بنه اینن تصنور کنه اشکال آخر مالزمۀ بین ملکیت و ربوت خمس را هندف قنرار می
 صرف وجود ملکیت و منفعت، موجب توجیه خرابات شرعی نیست.



15 

 
 

 

 

ما
سر

س 
خم

 یه
ت

رک
 ش

فع
نا

و م
 ها

پاسخ آن است که ذکنر نشندن شخصنیت حقنوقی از بناب غرابنت موضنوع و اسنتبعاد 
گونه کنه گذشنت، تعلن  خمنس بنه خراب تکلیفی نسبت به غیر مکلفان است؛ اما همان
نیست، بلکه حکمی وضنعی اسنت: اموال شرکت، از قسم احکام تکلیفی مثل وجوب نماز 

مانند لزوم ادای دین؛ احکام وضعی نیز دائرمدار تیقن  موضنوع خنود هسنتند، و عقنل و 
بلوغ و اختیار در آنها شرط نیست؛ در بی  ما آنچه موضوع حکم تعل  خمس قرار گرفته، 

 است. « مالک شدن و منفعت بردن»
ت و انتفاع مررش شند، وجنوب درصورت قبول این مقدمه، باید پذیرفت که هرجا ملکی

وجهی برای تفکینک بنین تملنک و تعلن  »اند: که آوردهشود؛ چنانخمس نیز میق  می
و برخنی پنس از بررسنی نقنش شخصنیت  (98ق: ص4109)فاضنل لنکراننی، « خمس نیست

داننند، چنون ملکینت حقوقی، حکومت را هم مالک معادن و هم موضوع ادلۀ خمنس می
بیننند کنه مالنک، شنخص خنارجی باشند و صنرف ال ۀزم نمیامری اعتباری اسنت و عقن

 العقننل بننودن مالننک هننم ۀزم نیسننتاسننت، بلکننه ذیشخصننیت حقننوقی داشننتن کننافی 
 .(58ق: ص4149)مکارم شیرازی، 

 نتیجۀ بحث

ها و پرداخت خمس سرمایه و منافع حاصل از آن، واجب است و ازآنجاکه برخی از شنرکت
مستقل هستند و سود و زیان شرکت، متفاوت با سود و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی 

بنر داران است، ظاهر آن است که حکم وجوب خمنس، عالوهگذاران و سهامزیان سرمایه
؛ دلیل این تسری دو چیز است: یکی تنقی  مناط گرددنیز جاری  خود شرکت افراد، دربارۀ

دیگری توجنه بنه حکنم و  ،در حکم وجوب خمس و دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آن
ای که شارع مقدس در منافع قرار داده است. بدیهی اسنت کنه احکنام وضعی و ح  مالی

 وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست.
تمسک بنه اینن اسنتدۀل درصنورتی ممکنن اسنت کنه از اختینارات ولنی فقینه  ،البته

نند اخنذ مالینات کنه در پوشی شود؛ وگرنه، حاکم جامعۀ اسالمی اجازه دارد کنه همانچشم
ها و مؤسسات دولتی همۀ جوامع مرسوم است، درراستای حفظ مصال  عمومی، از شرکت

 و خصوصی، خمس سرمایه و سود ساۀنۀ آنها را دریافت نماید.



 نوشت:پی

 .105. قانون تجارت جدید، باب ششم، فصل اول، مادۀ 1

 .4990مصوب  یریه،سازمان حج و اوقاف و امور خ یاراتو اخت یالتقانون تشک 9ۀ ماد. 2

 .981 ۀماد ،4944قانون تجارت مصوب . 3

اینکه ملک خاص شخص یا اشخاص کند، نظربهیکه دولت استخراج م یمعادن: »ایمممی خ. نمونۀ این استفتا از آی الله4
وجنوب خمنس بنر دولنت و  یبنرا یدارا نیسنت و درنتیجنه جنای نیست، بلکه ملک جهت است لذا شنرط وجنوب خمنس را

( یا این اسنتفتا از 415ق: ص4102ای، )خامنه« بر وجوب خمس در معدن نیست یماند، و این استثنایینم یحکومت باق
چنانچه شرکت متعل  دولت باشد مشمول خمس نیست ولی اگر متعل  به شنخص باشند خمنس : »مکمر خشنرازیآی الله 

 «.دارد
هزار رواینت( ، کثرت روایات او )بیش از شنشفالاخالسمئ در  طمووسسندابننمونه: ادعای اجماع بر وراقت او توسط  برای. 5

کمما خو  تیسانرخمیا در اینن رواینات، وقنوع در اسنناد  کلنی روایت بر او، اعتماد  041هزار و 9در  ابراهنمبنعل و اعتماد 
 ر قرائن.بر وی و دیگ میننن، اعتماد الزیمرات
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