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  الملخص
علـــی ذلـــك آيـــة  يعـــّد اخلمـــس مـــن ضـــرورات الشـــريعة اإلســـالمية الســـمحاء، تـــدلّ 

) إلی جانب ما تواتر مـن روايـات وأحاديـث يف هـذا املضـمار 41اخلمس (األنفال 
ــا مــوارده خمتلــف فيهــا إذ ينفــرد اإلماميــة بــالقول بوجــوب  وكــذا إمجــاع الفــريقني. وأّم
اخلمس يف أرباح املكاسب واستندوا يف ذلك إلی ظهور الكتاب وما ورد عـن ائمـة 

س رأس املــال أهــل البيــت علــيهم الّســالم مــن روايــات موثقــة يف وجــوب إخــراج مخــ
وكّل ما يعّد منفعة ورحباً ومن غري املستبعد أن يشمل احلكم الشخصيات احلقوقيـة 
وذلــك مــن خــالل تعــديل املنــاط يف احلكــم ودورانــه مــدار امللكّيــة واملنفعــة مــن جهــة 
وألّن اخلمـــس حـــقٌّ ثابـــت يف مجيـــع الغنـــائم واملنـــافع وهـــو حكـــم وضـــعي ال يشـــرتط 

ی؛ مـع غـّض النظـر عـن أدلّـة الواليـة واحلكومـة. أّمـا األهلية للتكليف من جهة اُخر 
مـــع أخـــذ ذلـــك بنظـــر االعتبـــار فـــإّن للحـــاكم جبايـــة اخلمـــس والزكـــاة مـــن الّشـــركات 

  واملؤسسات مثل ما هو مقّنن يف دول العامل من نظم ضريبية. 
  اخلمس، الشخصية املعنوية واحلقوقية، الّشركة. :الکلمات الرئيسة
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  . المقدمة1
اخلمــس يف الّلغــة جــزء مــن مخســة أجــزاء ولــدی الفقهــاء تعــاريف خمتلفــة يف طليعتهــا: حــقٌّ مــاّيل 

يف قولــه تعــالی:  القــرآن الكــرميغــري الزكــاة وهــو مــن ضــروريات الشــريعة االســالمية وقــد صــرّح بــه 
ـا َغِنْمـُتْم ِمـْن َشـيْ « سـاِكِني وابْـِن  ٍء فَـَأنَّ لِلّـِه ُمخَُسـُه ولِلرَُّسـوِل ولِـِذي  واْعَلُموا أَمنَّ

َ
الُقـْريب والَيتـامي وامل

َعلَـي ُكـلِّ  السَِّبيِل ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاهللا وَما أَنـْزَلَنا َعَلي َعْبِدنَا يـَْوَم الُفْرقَـاِن يـَـْوَم التَـَقـي اَجلْمَعـاِن واهللا
  .)41(االنفال:  »ٍء َقِديرٌ   َشيْ 

ولـــدی الفقهـــاء اصـــطالحان يف » الشـــياءاإلجتمـــاع يف األمـــوال وا«وتعـــين الّشـــركة يف اللغـــة 
  معنی الّشركة:

  ؛)األول: اإلجتماع يف احلقوق نفسه (وهو التفسري األقرب إلی املعنی اللغوي
  الثاين: عقد يفيد جواز تصرف الّشركاء يف موارد الّشركة.

ملـدين وقد أفرز هذان التعريفان فهماً لدی احلقـوقّيني فجعلـوا للمعنـی األّول بابـاً يف القـانون ا
  وباباً آخر منبثقا من املعنی الثاين يف القانون التجاري.

ويعـــّد تعّلـــق اخلمـــس بـــأموال املكّلفـــني يف رؤوس األمـــوال واألربـــاح مـــن ضـــروريات املـــذهب 
اإلمــامي ومــن الفــرائض املاليــة اهلامــة يف الشــريعة. حيــث يلتــزم الشــيعة املتــديّنون بــأداء هــذا احلــّق 

توقيتـــات دقيقـــة. يف حـــني أعـــرض رؤســـاء الّشـــركات ومـــدراء  وحيرصـــون علـــی اإليفـــاء بـــه ضـــمن
املؤسســات عــن اإللتــزام بأحكــام اخلمــس املتعّلقــة بــأموال وأربــاح الشــركة وتســاهلوا يف أدائــه كمــا 

م غــري خمــاطبني بــالنص القــرآين والروائــي  امنــا غنمــتم مــن شــيٍء «لــو كــانوا غــري معنيّــني بــه أو كــو
  ».ما أفاد الناس من قليل أو كثري يف كلّ «و» فأّن هللا مخسه وللرسول

  
  . خلفّية البحث2

إّن ما نالحظه من جهود لفقهاء اإلمامية إّمنا ينحصر يف دراسة موارد اخلمس املتعّلقـة بـالفرد 
املكّلف كونه شخصية حقيقية إال أننا نشهد يف الوقـت احلاضـر اّتسـاع مفهـوم الشخصـية يف 
الفضـــــاء القــــــانوين واحلقــــــوقي احلـــــديث ونواجــــــه مفهومــــــا واســـــع التــــــداّول يف الــــــنظم اإلداريــــــة 
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ــــة وهــــو والتعــــامالت ــــة«التجاري ــــذي اصــــبح مــــن مفــــردات القــــوانني يف » الشخصــــية احلقوقي ال
  األنظمة والدساتري العاملية.

مل تلفــت أنظــار علمــاء  -  ومنهــا الشخصــية احلقوقيــة -  و مــن املعــروف أّن املفــاهيم احلديثــة
ات اإلمامية كما كان متوقّعاً. هلـذامل جنـد خلفيـات مدّونـة وال حبـوث معروفـة يف مضـمار الدراسـ

وبالتـــايل فإنّنـــا نواجـــه » اخلمـــس يف الّشـــركات واملؤسســـات«التحقيقيـــة تتنـــاول بالّدقـــة موضـــوع 
شّحة يف املصـادر القدميـة لـدی حماولـة االسـتناد إلـی اقـوال الفقهـاء وفتـاواهم إلـی جانـب غيـاب 

ـذا التشـريع البـالغ األمهيـة باسـتثناء مـا ميكـن اقتناصـه مـن حبــوث  تـاّم للدراسـات اجلـاّدة اخلاّصـة 
م مــن قبيــل آيــة اهللا الســبحاين يف رســائله الفقهيــة حيــث ذهــب إلــی  بعــض املعاصــرين وحتقيقــا

وبعــض فتــاوی الفقهــاء  -  وســنورد رأيــه الحقــاً  -  مشــول أدلّــة وجــوب الزكــاة للشخصــية احلقوقيــة
  لدی أجوبتهم عن االستفتاءات يف هذا املضمار.

  
  . األسئلة3

ی واملؤسســات املاليــة العمالقــة وإلــی مــا متتلكــه مــن رؤوس إّن نظــرة عــابرة إلــی الّشــركات الكــرب 
أموال هائلة وإلی ما جتنيه يومياً من أربـاح كبـرية البـّد وأن يثـري هـذا التسـاؤل حـول أحكـام هـذه 

واعلمـوا أن مـا «األرباح واملنافع: أليست هذه الّشركات معنّية باخلطاب القرآين يف قوله الكرمي: 
  ؟»ليس اخلمس إال يف الغنائم خاصة«ة بالنص الروائي القائل: ؟ أليست معنيّ ...» غنمتم

 والسؤال هنا: هل جيب اخلمس علی رؤوس األموال وأرباح الّشركات واملؤسسات؟
  ومن هذا السؤال تنبثق األسئلة التالية:

 ما هو حكم تعّلق اخلمس باألموال من جهة كونه حكماً تكليفياً أم وضعّياً؟. 1
 اليت تشمل الّشركات يف رؤوس األموال واألرباح؟ما هي األدلّة . 2
 کيف ميکن توجيه اخلطاب الشرعي إلی الشخصية احلقوقية أو جيب انتهاج طريق آخر؟. 3

 -  التحليلــي وفيمــا يلــي نــورد -  يكــون حبثنــا تطبيقيــاً الــذي يــتّم مــن خــالل املــنهج الوصــفي
  األمور التالية: -  وبعونه تعالی
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 خمس ارباح الّشركة. 4
 -   ماميةاإل علی التشنيع يف ذريعة املخالفون منه يتخذ والذي -  اإلمامية یالقول املشهور لد نّ إ

 هـل: تسـاؤل مثّـة. و املنـافعو  األربـاح مجيع ليشمل احلرب غنائم من مواردهو  اخلمس مفهوم توسعة
 دي؟املكّلف العا بشأن احلال هو كما الرحبية املؤسساتو  الّشركات منافع مخس أداء جيب

 عن هذا السؤال جيب التفكيك بني القضايا أدناه: لإلجابة
 ؛مسألة التأصيل يف الشخصية احلقوقية أو املعنوية. 1
 ؛كون الّشركة أو املؤسسة ذات شخصية حقوقية أو معنوية. 2
 .مشول أدلّة وجوب اخلمس ألرباح الّشركة أو املؤسسة. 3

ــامــا املســألة األ املؤلــف القــول بوجــود هــذا  حيــث يتبــيننهــا يف هــذه الدراســة عفمفــروغ  یول
 .النوع من الشخصية يف الشريعة اإلسالمية أساساً 

ـا تشـتمل علـ خيصّ  وفيما ننـا نالحـظ إبعـض التفاصـيل إذ  یاملسألة الثانيـة فـيمكن القـول أ
حيــث القســم األّول خــارج أساســا لعـــدم  ،جتاريــةو  : مدنيــةیلــإتقســيما للشــركات واملؤسســات 

يف مـا يكتسـب القسـم الثــاين شخصـية معنويـة وحقوقيـة هـي غـري املشــاركني   ؛امتالكـه رأس املـال
كمـــا هـــو احلـــال يف الّشـــركات املســـامهة العامـــة أو اخلاصـــة والّشـــركات ذات املســـؤولية احملـــدودة 

ا ميكنومجيع الوكاالت احلكومية وهنا   .النزاع بشأ
 ینطباقهـا علـاسـتدالل مث دراسـة يف االيقـال مـا  یلـإ يهـااملسألة الثالثـة فتجـب اإلشـارة ف أما

  رباح الّشركات ومنافع املؤسسات.أ
 

 يزاألول: الكتاب العز  الدليل 1.4

) ذلـك إّن 41(األنفـال:  »... يءٍ ن َشـم ِمـمتُ نِ ا غَ وا أمنَ مُ اعلَ وَ «اخلمس:  يةاملعروفة بآ يةاآل وهي
 :نياحتمال یعل ينطوي »غنمتم« یقوله تعال
ــا فقــط وبــذلك حنتــاج  يــثفقــط ح يــةاحلرب: إرادة خصــوص الغنــائم األول تنحصــر الداللــة 

 .ريهاغ يدأر  ينة إذاقر  یلإ
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تكـــون  يـــثحب ريهـــاأو غ يـــةســـواء غنـــائم حرب يســـتفاد، مـــا املفـــردة لتشـــمل كـــلّ  يم: تعمـــالثـــاين
مـا  یعلـ يلبإقامـة الـدل يصبالتخصـ يقـولالـذي  يطالـب هنـاإال. و  يسلـ يقحـد املصـادأ ريةاألخـ

 .يهلإ يذهب

 واْعَلُمـوا ...، عـامٌّ  یدليلنـا إمجـاع الفرقـة، وأيضـا قولـه تعـال«الطوسي رمحـه اهللا:  يخالش يقول
 ).181 ،4: ج 1407 ي،(الطوس» يف مجيع ذلك، فمن خّصصه فعليه الداللة

من العامـة يف وجـوب اخلمـس يف املعـادن والكنـوز ومـا  ريحكم كث يمالتعم یعل يشهدما  و
ولكــون  ميــةالكر  يــةذلــك باآل یعلــ نيالغــوص يف البحــار مســتدلّ  يــقاإلنســان عــن طر  يــهعل حيصــل

 اإلنسان داخل يف الغنائم. يهعل حيصلما 

 يقهحـــد مصـــادأ یهـــذا احلكـــم علـــ ينســـحبومـــن مث  يـــلتكـــون األربـــاح مـــن هـــذا القب وعليـــه
 .يةللشركات واملؤسسات املال يةواحلقوق يةاملعنو  يةاملتمثل بالشخص

 وارد ألنّ  ريغــ يــةواحلقوق يــةاملعنو  يةات واخلطابــات للشخصــطالقــمشــول اال نّ إ يقــال وعنــدما
ــــةاحلق ياتاألشــــخاص أو الشخصــــ يعــــين »غنمــــتم«الظــــاهر مــــن  ــــةعتبار اال يسولــــ يقي  يــــثح ي

 كثر.أوإّمنا هو جمرد وجود اعتباري ال  يقياال متتلك وجودا حق ريةاألخ

املكلّـف  يـاةح یعل يرتّتباحلكم الوضعّي ال  يف أنّ  يكمن يةهذه اإلشكال یعل واجلواب
ــ ةالوضــعي يونجتعــل اخلمــس مــن الــد ميــةالكر  يــةذلــك إّن اآل يــاره،وبلوغــه واخت  يسواحلقــوق ول

ـــةمـــن ســـنخ األحكـــام الّتكليف ـــه تعـــال يـــثح ي ختصـــاص اال يـــدتف »هللا مخســـه« یالـــالم يف قول
بـاهللا  قيتعلّـمخـس املنـافع  أنّ  يعـينوإّمنـا  نياحلكـم الوضـعّي بـاملكّلف هلذاختصاص اوال  يةوامللك
ربــاح. أاإلطـالق تعلّــق اخلمـس مبـا تغنمــه الّشـركات مـن  يعـين نيحــ ...، يف والّرسـول و یتعـال

وســوف نــورد بعــض األقــوال الــيت تثبــت أن تعّلــق اخلمــس بــاألموال إّمنــا هــو حكــم وضــعّي ال 
 املكّلف وبلوغه. ياةحب ينحصر

 ».ِمْن أَْهِل الُقَرى فَِللَِّه ولِلرَُّسولِ َما أَفَاَء اهللا َعَلى َرُسولِِه «: یتعال قوله 7 احلشر/) ب

مقتضـي التعليـل أّن « يف كـالم احملّقـق احلـائري رمحـه اهللا: يةسـتداللهذه املقاربة اال و نالحظ
 یحنصــار املــال باألغنيــاء ووصــول املــال إلــامــا ذكــر [مــن تعّلــق الفــيء بالّرســول] مــن جهــة عــدم 
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 ريهـا غـ اسـتدلّ  وقـد ) 859 :1418 ي،(احلائر » هظهور املعّلل ل یالفقراء، والتعليل حاكم عل
 )556 ،1 ج :1407 ي،(احللــ »املهــذب البـارع يف شــرح املختصـر النــافع«كمـا هــو احلـال يف 

 . )9: 1395 ،(امليالين »يةحماضرات يف فقه اإلمام«يف  أيضا وما ورد

أراد الشـارع املقـدس أن ال  يـثربـاح الّشـركات واملؤسسـات حأ یعلـ يـلهـذا التعل وينسحب
وصـول جـزء  يتسـّنیصـحاب الثـروات وبالتـايل أ نيل يف هذه املنافع الضخمة باو هناك تد يكون
 أهلها. یلإمنها 

الــيت  ةالوضــعي يثيــةاحل یعلــ يركــزنّــه أذلــك  ري،بكثــ ريهمــن غــ یأقــو  يــبهــذا التقر  أنّ  و واضــح
 يــةواحلقوق يــةاملعنو  يةدراج الشخصــإ یلــإربــاح مــن دون احلاجــة أمــن  يــهتشــمل الّشــركات ومــا جتن

  الناس. یلإه لتكون جهة يف اخلطاب املوجّ 
 

 الثاني: الروايات الدليل 2.4

 صحيحة سماعة 1.2.4 

رواه الشــيخ الكليــين عليــه الرمحــة عــن علــي بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن ابــن أيب عمــري، عــن  مــا
هـو يف كـّل مـا «اخلمـس فقـال: عن  (ع) احلسني بن عثمان، عن مساعة قال، سألت أبااحلسن

 .)545 ،1 ج :1407(الكليين،  »أفاد الناس من قليل أو كثري
ـــراهيم بـــن هاشـــم القمـــي لقـــرائن  ال جمـــال هنـــا للبحـــث الســـنديّ  ورّجحنـــا يف حملّـــه توثيـــق اب

متعــّددة ومثّــة تعمــيم صــريح يف داللــة هــذه الروايــة يشــمل مجيــع املنــافع والفوائــد، والقــدر املتــيقن 
 كتساب.كان باال منها ما  

جعــل  (ع)اإلمــام أّن موضــوعنا كاآليــات الســابقة إذ  یالكــالم يف تطبيــق هــذه الروايــة علــو 
ن كـان مقيـداً إوهـذا املوضـوع أيضـاً و » فـادأيف كـّل مـا «اخلمس كسائر األحكام الوضعّية بقوله 

أن  دلّســالم أراعنــوان اإلفـادة، فكأنــه عليـه ا یأنــه ال يبعـد تركيــز احلكـم علـ الّ إبالنـاس ومنـافعهم 
 حقـــاً الزم األداء موجـــوداً يف الفوائـــد واملنـــافع، ولكـــن املتعـــارف عنـــد الســـامعني آنـــذاك هـــو يبـــّني 

 فوائد الناس فقط.
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 بن راشداصحيحة  2.2.4 

رواه الشيخ الطوسي رمحه اهللا بإسناده، عن علي بن مهزيار قال: قـال يل أبـوعلي بـن راشـد،  ما
قلـــت لـــه: أمـــرتين بالقيـــام بـــأمرك وأخـــذ حّقـــك فأعلمـــُت مواليـــك ذلـــك فقـــال يل بعضـــهم: وأّي 

ء؟ فقــال: يف  ء حّقــه؟ فلــم أدرك مــا أجيبــه! فقــال: علــيهم اخلمــس، فقلــت: ففــي أّي شــي شــي
صنائعهم خ ل) قال: والتاجر عليه والصانع بيده فقـال: ذلـك إذا أمكـنهم ( عهمأمتعتهم وضيا
 .)123 ،4 ج :1407ي، (الطوس بعد مؤنتهم
(ع)  بوعلي ابن راشـد وكيـل عـن اإلمـام اهلـاديکان أاإلضمار يف صحة السند إذ   واليقدح

ذه الصحيحة موقوف عل. واال(ع) وإن نقل روايات عن اإلمام اجلواد  :یستدالل 
إذ الخصوصية يف املتاع والضـياع، ويشـمل احلكـم مجيـع » أمتعتهم وضياعهم«اإلطالق يف 

ده ســـؤال الـــراوي بعـــد ذلـــك حيـــث فهـــم اإلطـــالق وأراد تأكيـــد احلكـــم املكاســـب واملهـــن، ويؤيّـــ
 بوجوب اخلمس يف مجيع منافع التاجر والصانع.

واليبعـد » لـيهم اخلمـسع: «(ع) مالحظة سياق الرواية واستفادة احلكم الوضـعّي مـن قولـه 
ذلك خصوصاً مبالحظة سؤال الراوي حيث سأل عن حـّق اإلمـام الـذي جيـب عليـه أخـذه مـن 

 التجار والصناع.

 صحيحة عبداهللا بن سنان 3.2.4 

[حممد بن علـي بـن احلسـني بإسـناده عـن] احلسـن بـن حمبـوب، عـن عبـد اهللا بـن سـنان قـال:  - 
ــًة. ورواه الشــيخ بإســناده عــن (ع) يقــول: َلــْيَس  مسعــت أبــا عبــداهللا اخلُُمــُس ِإال ِيف الَغَنــائِِم َخاصَّ
 .)384 ،1 : ج1407الطوسي، ؛ 40 ،2 : ج1413(الصدوق،  احلسن بن حمبوب

وللحديث طريقان كالمها صحيح، أضف إلی ذلـك أّن احلصـر هنـا يفيـد املنـاط يف وجـوب 
 وبالتايل جيب اخلمس فيها.» عاملناف«مخس املوارد املختلفة وأن مجيعها يندرج حتت عنوان 

فاالســـتدالل تـــاٌم مـــن جهـــة االشـــتمال علـــی املنـــافع وأمـــا مـــن حيـــث التطبيـــق علـــی منـــافع 
الّشــركات فنســتفيد مــن كــون احلكــم وضــعّياً ال يــدور مــدار صــالحية املكلّــف للخطــاب، كمــا 

 سيأيت الحقا.
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ت واملؤسســـات هـــذه مجلـــة مـــن روايـــات البـــاب يســـتظهر منهـــا تعلّـــق اخلمـــس بأربـــاح الّشـــركا
  باعتباره حكم وضعّي وحّق ثابت يف مجيع الغنائم واملنافع.

 
 الثالث: اإلجماع وسيرة المتشرعة الدليل 3.4

مــن لــه معرفــة  كــلّ   یوذلــك واضــح لــد(مــا إلثبــات وجــوب مخــس املنــافع املكتســبة  يتمســك
 یاألعــــداء واملخــــالفون ذريعــــة يف اهلجــــوم علــــ هبــــاجملتمع الشــــيعي وقــــد شــــاع ذلــــك حبيــــث اختــــذ

بانضــمام مقدمــة هاّمــة إلثبــات كــون وجــوب اخلمــس حكمــاً وضــعّياً؛ ألّن هــذا النــوع يــة) اإلمام
يف معقـــد اإلمجـــاع يوجـــد اختصـــاص مـــن األحكـــام الشـــرعية الخيـــتّص بـــاملكّلفني األحيـــاء، إذ ال

عــــن عــــدم وجــــود املوضــــوع يف  نــــاجمٌ  العلمــــاء لتفــــاتا. وعــــدم نيوالســــرية باألشــــخاص احلقيقيــــ
فرقــاً بـــني األحكــام الوضـــعّية الـــيت توجــد بـــني األحيـــاء   یاألزمنــة الســـابقة، وعــرف املتشـــرعة اليـــر 

  ختصاص وحنو ذلك.واال امللكيةغريها كبني كالزوجية و 
 

 وضعيّ  الخمس باألموال حكمٌ  تعّلق 4.4

حـــال دون  ياألمـــر الـــذ وأنّ  ،أدلّـــة وجـــوب اخلمـــس تـــدور مـــدار الغنـــائم واملنـــافع أنّ  یلـــإ تطرقنـــا
ـــا موجّ  یأخـــذ األدلّـــة علـــ يف يكمـــنالفقهـــاء  كبـــار  يحتصـــر  هـــة حنـــو املكلّـــف البـــالغ باعتبــــاره أ

لكننــا عنــدما نتصــفح مــا قــالوا ية، و باخلطــاب الشــرعي، كســائر اخلطابــات الشــرع ية معنيّــةشخصــ
 يوهــذه هــ املخاطــب وبلوغــه يــفبتكل يّــدمق ريغــ اً أخــذوه حكمــاً وضــعي همحــول اخلمــس، جنــد
 نقول واهللا هو املسّدد:فستدالل. اال النقطة اجلوهرية يف

عتباريـة، ومـا ميكـن عـالم يف كيفيـة تعلّـق اخلمـس وصـياغته االإنه قد احتدم اجلدل بـني األ
اخلمــــس لــــيس جمــــرد حكــــم  نّ أاستخالصــــه واســــتظهاره مــــن أدلّــــة اخلمــــس، وال إشــــكال يف 

ن حكمـا وضـعّيا ، وإّمنـا يتضـمّ مثالً   احلجّ صرف، كما هو احلال يف وجوب اهلدي يف تكليفيّ 
مـــن الفائـــدة واملغـــنم متعلّـــق للغـــري، والـــدليل علـــى ذلـــك  خلمـــسأو ملـــك ملقـــدار ا بوجـــود حـــقّ 

 :عت ذلـك تـارةتشريع اخلمس يف ذلك، حيث شرّ أدّلة ىل التسامل واإلمجاع، تصريح إمضافا 
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خـــرى: أو  »يل منـــه اخلمـــس«أو  »لنـــا«أو  »مخـــس املـــال لّلـــه والّرســـول« بعنـــوان التمليـــك وأنّ 
حرمــة املــال مــن دون «، ورابعــة: بعنــوان »حقنــا يــهف«، وثالثــة: بعنــوان »عليــه اخلمــس«بعنــوان 

اهللا جعــــل لنــــا اخلمــــس بــــدال عــــن  أنّ «، وخامســــة: بعنــــوان »ىل صــــاحبهإدفــــع اخلمــــس منــــه 
ا حقاً »الزكاة لـك مل خيطـر ذ غنيـاء. ولعـلّ وضعّيا وشركة للفقراء يف أمـوال األ ، مع وضوح كو

 نــهع ما مفروغــاً صــال مســلَّ أعلــى بــال الفقهــاء يف لــزوم التعــرض هلــذه النقطــة حيــث افرتضــوها 
 .)323 ،2: ج 1425(اهلامشي الشاهرودي، 

داء اخلمــس: التحقيــق أّن أ ريالبحــث حــول جــواز تــأخ یلــد يعةمســتند الشــنالحــظ  فمــثالً 
واقعـي غـري حمتـاج إىل علـم رّب املـال ثبوت حّق أرباب اخلمس يف الفاضل عن مئونة السنة أمر 

به حينئذ، وال دليل على تقييد العمومات به، بـل تكفـي معلوميتـه عنـد اهللا سـبحانه، ألّن تعلّـق 
  .)78: 1415ي، (النراق حّقهم به أمر وضعّي غري حمتاج إىل علم املكّلف

  الفاقد لبعض شروط الّتكليف جند: یالبحث عن وجوب مخس املعدن عل یولد
أّن أدلّة وجوب اخلمس يف املعادن تفيد أّن هذا احلكم إّمنا هـو وضـعّي ال يتفـاوت فيـه األمـر 

 .)407: 1418بالنسبة إىل البالغ وغريه، واملسلم وغريه (احملّقق الداماد، 

  ): (ع)  املعصومخّص أدلّة وجوب اخلمس بعصر حضور  يالسالّر (الذ یعل دّ الرّ  قالوا يف و
وتشــريع، لــه العمــوم بنفســه  نّــه حكــم قــانوينّ إفمــا دّل علــى اخلمــس مــن اآليــة والروايــة حيــث 

جلميـــع األزمنـــة. فـــالقول بالســـقوط يف عصـــر الغيبـــة مبعـــىن عـــدم ثبـــوت اخلمـــس مبـــا أنـــه أمـــر 
  .)229: 1395يالين، ال حمالة (امل طوضعّي، ساق

  :  اً يأو تعبد ياً آخر عند البحث عن كون اخلمس توصل يحمثة تصر و 
أّن مقتضى غري واحد من أدلّة باب اخلمس من اآلية والروايـات أّن تعلّـق اخلمـس باملـال تعلّـق 
ــّي يف املعــّني، وهــو غــري منقســم إىل التعّبديّــة والتوّصــلّية، إذ  وضــعّي علــى حنــو اإلشــاعة أو الكّل

دينــا أو  -  ال الوضــعيّات، وبعــد ذلــك يكــون األمــر بــأداء مــال الغــري ألوامــراملقســم لــذلك هــو ا
 .)888: 1418يزدي، ال يتوّصليّا ثابتا ذلك بالضرورة من الشرع (احلائر  -  عينا

أكثـــر  الّتكليـــف يف يشـــرتطمـــن مخـــس العـــروة ال 84املســـألة  الســـيد اليـــزدي يف ینـــر  وأيضـــاً 
  موارد اخلمس ونالحظ تعليقا يقول: 
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ظاهر أدلّة اخلمس كونه حكما وضعيّا ال خيتص باملكلفني فقـط بـل يشـمل أمـوال الصـىب  نّ أل
: عــن املعــادن ؤالأو قولــه يف اجلــواب عــن الســ» شــباهه فيــه اخلمــسأهــذا و «واجملنــون. فقولــه: 

ـذه األمـوال مـن دون » فيها اخلمس« وغري ذلك ممـا هـو يف معنـاه، دليـل علـى تعلّـق اخلمـس 
  .)572، 97: 1416ريازي، (املكارم الش مكلفا بالغا أو غري مكلف فرق بني كون مالكها

  تعّلق اخلمس بالصيب:  يفو 
ـــا مـــا ال ختـــتصّ  ـــة العامـــة. ونعـــين  ـــا  (األوىل): األدّل بنـــوع مـــن األنـــواع الســـبعة الـــيت يتعّلـــق 

اجلميـــع، ومقتضـــى إطالقهـــا تعلّـــق اخلمـــس بـــأموال النـــاس مـــن دون فـــرق بـــني  اخلمـــس، فـــتعمّ 
بــاألموال مبــا هــي  خلمــسوالعبــد؛ لظهورهــا يف تعّلــق ا الصــغري والكبــري والعاقــل واجملنــون، واحلــرّ 

ـا علـى حنـو احلكـم الوضـعيّ  الـذي ال يفـرق فيـه بـني  -  مع قطع النظـر عـن مالكهـا، لتعّلقـه 
  .)376 ،2 : ج1427، يفي املختص باملكلفني (اخللخايلدون التكل -  املكلف وغريه

  :  يتهملك یالبحث عن تعّلق اخلمس بالعبد بناء عل یلدو 
فــراد بــال تقييــد هلــا ىل مجيــع األإطالقهــا بالنســبة إلظهــور األدلّــة يف كــون اخلمــس متعّلقــا بــالعني و 

تكليفيا كي خيتص باملكلفني ملا عرفت من أّن متعّلقـه  بالتكليف أو احلرية، وليس اخلمس حكماً 
 .)257: 1422، ثبوته، فيكون نظري الضمان (الروحاين ىع علداء متفرّ العني، ووجوب األ

  مقام تعّلقه باجملنون: يفو 
 .تـالزم بـني التكـاليف والوضـعيّات ذ الإ، أّما اجملنون فاملقتضي لثبـوت اخلمـس يف أرباحـه تـامٌّ 

حكـــام الوضـــعّية علـــى نفـــي األ ئم علـــى عـــدم كونـــه مكلفـــا بالتكـــاليف ال يـــدلّ فالـــدليل القـــا
اجملنــون عــن  راجخــإاطالقــات وجــوب اخلمــس يف األربــاح وال دليــل علــى   بالنســبة اليــه فــاملرجع

 .)246: 1419ي، حتت تلك اإلطالقات (القم

أســباب دلــتهم هــي أّن اخلمــس ضــريبة علــى نفــس املــال، وأّن العنــاوين الســبعة أحصــيلة و 
ــا ــا مــن ســنخ تعّلــق احلكــم  ،لتعّلــق اخلمــس  ســواء كــان املالــك بالغــاً أو غــري بــالغ، وتعّلقــه 

الوضعّي نظري تعّلق اجلمرك باألموال املستوردة فال يعترب فيه شرائط التكليف وذلـك كضـمان 
 یلإ يفضيذلك  نّ أ يلالتالف، وهو على املتلف، كان واجداً لشروط التكليف أم ال. فإذا ق

فــاّن الثــاين ظــاهر يف كونــه علــى » عليــه اخلمــس«و» ففيــه اخلمــس«ضــرورة التفريــق بــني قولــه: 
ذّمــة املكّلــف املخــتص بالبــالغ. واجلــواب: ال نســّلم بظهــوره يف التكليــف، إذ رّمبــا يســتعمل يف 
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 يف قولـــــه: علـــــى اليـــــد مـــــا أخـــــذت حـــــّىت تـــــؤدي، أو يقـــــال: عليـــــه ديـــــن كمـــــاالوضـــــعّي أيضـــــاً  
ســـــتعالء إن كـــــان فعـــــال وال ينبغـــــي التأمـــــل يف أّن موضـــــوع اال .)384: 1424، (الســـــبحاين

عليــك «ن كــان عينــاً اقتضــى الوضــع، مثــل: إ، و »عليــك أن تقــوم«اقتضــى التكليــف، مثــل: 
  .)565: 1412يم، وهنا من الثاين (احلك» درهم

  البحث يف مسألة عدم التمكن لألداء:  یلد بعضهم ويقول
حكــم وضــعّي مقتضــاه شــركة الفقــراء أو ثبــوت حــّق هلــم كمــا اجملعــول يف بــاب الزكــاة واخلمــس 

مل يــتمكن املكلــف مــن أدائهــا غايــة األمــر عــدم  نإيــأيت فــال مــانع مــن أن تتعلّــق الزكــاة باملــال و 
  .)124: 1413ي، ن (املنتظر وجوب األداء مهما متكّ  تهن مل يتمكن فعال وفائدإضمانه هلا 

  ائر موارد اخلمس: س نيمخس املختلط باحلرام وب نيمثة فرق بو 
اخلمــس املصــطلح  ويفــرتق عــن اخلمــس املصــطلح يف أمــرين (أحــدمها) يف كيفيــة التعّلــق، فــإنّ 

يتعلّــق باملــال وضــعا، ويتبعــه وجــوب األداء تكليفــا، كمــا يف ســائر احلقــوق املاليــة، وأمــا مخــس 
 ياهلــــــامش؛ 439: 1427، املخــــــتلط فواجــــــب تكليفــــــا مــــــن دون تعّلــــــق وضــــــعّي (اخللخــــــايل

 .)307: 1425ي، الشاهرود

فمــا هــو اً، الفقهــاء بكــون تعلّــق اخلمــس بــاألموال حكمــاً وضــعي حياتنبــذة مــن تصــر  هــذه
  عدم مشول األدلّة ألرباح الّشركات ومنافع املؤسسات؟ الوجه بعد ذلك يف

 

  خمس رأسمال الّشركة. 5
  :(ره) يف عروته السيد الطباطبائي قال

كــان مــن أربــاح مكاســبه فــإذا مل يكــن لــه مــال مــن أّول   إذا األحــوط إخــراج مخــس رأس املــال 
جــر بــه جيــب إخــراج رأس املــال للتجــارة ويتّ  األمــر فاكتســب أو اســتفاد مقــدارا وأراد أن جيعلــه 

  .)393 ،2ج  :1417ي، (الطباطبائ األحوط مثَّ اإلجتار به یمخسه عل

أّن رأس  فرضــية مــع -  واملنـافعراء القــدماء بشـأن األربــاح آطالقهــم اخلمـس يف إأّن  والظـاهر
 يـانجر  الظـن بإمجـاعهم يف هـذه املسـألة وبالتـايل يزتعز  یلإ ييفض -  املال أيضاً جزٌء من منافعه

 نفس األدلّة السابقة يف وجوب مخس املنافع.
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كبـار الفقهـاء،   یأقـوال متعـددة لـد یمبا أّن هذه املسـألة مسـتحدثة، فاننـا مل نعثـر علـولكن 
 یعـدم وجـوب مخـس رأس املـال علـ يـری يـثه) حلة السـيد اخلـامنئي (دام ظلّـوممن صرّح باملسـأ

 قوله: نفس الّشركاء كما نالحظ ذلك يف ینفس الّشركة ووجوبه عل
عضــو مــن  مخــس رأس مــال الشــركة ومخــس الــربح احلاصــل منــه إّمنــا هــو تكليــف كــلّ  دفــع

مســؤول  یخصــوص ســهمه مــن جممــوع أمــوال الشــركة، وتــولّ  یلــإأعضــاء الشــركة بالنســبة 
أخـــــذ اإلجـــــازة والوكالـــــة مـــــن املســـــامهني يف الشـــــركة  یاهليئـــــة اإلداريـــــة لـــــذلك متوقـــــف علـــــ

  .)945س : 1420ي، (اخلامنئ

الّشــــركات  یة علــــهــــجّ تو حــــول الفــــرائض املاليــــة امل ّيمــــةقــــد أفــــرد احملّقــــق الســــبحاين رســــالة قو 
إذا ثبتــت مشــروعية الشــركات «وقــال: » رأس املــال«ة مخــس واملؤسســات، لكّنــه عــرب عــن مســأل

ــالُعُقوِد، يقــع الكــالم يف كيفيــة تعّلــق الفــرائض  ــا مــن مصــاديق قولــه ســبحانه: أَْوفُــوا ِب ّ احلديثــة وأ
 .)406 ،7 : ج1420، (السبحاين» بأرباحها اليةامل

ــ یاليــر  وقــد ــة عل ــ الجيديــهالشخصــية املعنويــة و  یالفقيــه مشــوالً لألدّل ، وقــد صــرّح اتاإلطالق
  ستفتاء: اال یه) ضمن إجابته علذا السيد اخلامنئي (دام عزّ 

إّن املعـادن الــيت تســتخرجها احلكومـة ليســت ملكــاً خاصــاً لشـخص أو أشــخاص، بــل هــي 
فيهــا مفقــوداً، ومعــه ال جمــال لوجــوب اخلمــس  مــسملــك للجهــة فيكــون شــرط وجــوب اخل

 مــــــن وجــــــوب اخلمــــــس يف املعــــــدن اً اســــــتثناءالدولــــــة واحلكومــــــة، ولــــــيس هــــــذا  یفيهــــــا علــــــ
  .)864 : س1420 ي،(اخلامنئ

وهــي وجــوب مخــس رأس املــال وال يف  یالكــرب  سشــكال يف نفــإال  یهــذا املبنــ یلــإ واســتنادا
أي كـــون الّشـــركة ذات شخصـــية معنويـــة مســـتقلة، ولكـــن الكـــالم يف انطبـــاق الكـــربي  یالصـــغر 
األشخاص احلقيقيـني األحيـاء وللقيـود املـأخوذة  یمفاد األدلّة متوجه إل إنّ  ، ذلكیالصغر  یعل

 فيها حيثية تقييدية.
مــــدار امللكيــــة فانـــه يــــرّجح مشــــول  یالشـــارع قــــد أدار اخلمــــس علـــ الفقيــــه أنّ  رأی ولكـــن إذا

 الـيت مـرت آنفـاً مـن قبيـل: حياتمن التصر  رياإلطالقات للشخصية املعنوية كما هو احلال يف كث
ـــه، فـــإن قلنـــا مبلكيتـــه لـــهإّن احلكـــم بثبـــوت اخلمـــس يـــدور مـــ« ... فـــال  دار ملكيـــة املســـتخرِج ل

 .)353: 1423ي، (الربوجرد »عليه اخلمسإشكال يف ثبوت 
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يف الشــــؤون ذات الصــــلة بــــاألموال واحلقــــوق،  مــــا ذكــــره وجيــــه ملــــا للملكيــــة مــــن دور هــــامّ و 
ويبلــغ هــذا  عــرتاف بــه،رادوا تســجيله واالأمــا  ال بتعيــني طــريف امللكيــة يف كــلّ إوالعقــالء اليرضــون 

م اال ّ ختصـاص ومـا شـابه ذلـك، حـذراً ذا واجهوا غري ذوي العقـول يسـّمونه باالإهتمام درجة أ
 يف اثبات امللكية وآثارها. اإلمهالمن 

يّتجـه البحـث  -  ملكيـة غـري ملكيـة املشـاركني -  فلو كانت الّشركة مالكة لـرأس املـال وعليه
 فال. الّ إستدالل و عن سائر خطوات اال

نوع من امللكية موجوٌد يف الّشركات املسـامهة وبعـض أنـواع الّشـركات التجاريـة حيـث وهذا ال
ال ميتلــك املشــاركون أكثــر ممـّـا اشــرتوه بعنــوان احلصــص (األســهم) ولــيس لكــّل مــنهم حــٌق مشــاٌع 

م يف ظــروف اخلســارة وإفــالس الّشــركة أكثــر ممــا  یيف رأس املــال ويشــهد علــ ذلــك عــدم ضــما
فاملالــك لــرأس املــال هــي الشخصــية املعنويــة املتولّــدة عنــد تأســيس الّشــركة  املشــاركة، نــددفعــوه ع

  ملكيته. یوهو املوضوع الذي دار دليل وجوب اخلمس عل
فكمـــا متتلـــك هـــذه الشخصـــية املعنويـــة ملكيـــة غـــري ملكيـــة املســـامهني، تشـــملها اإلطالقـــات 

ـذه األمـوال غـري مـا  تعلّـق بـأموال املشـاركني؛ نعـم السالفة الـدائرة مـدار امللكيـة ويتعلّـق اخلمـس 
ـــه أداء اخلمـــس، ولســـنا بصـــدد ذلـــك، والظـــاهر أّن املتـــوّيل  هنـــاك حبـــث آخـــر يف مـــن جيـــب علي
واملدير لكل جمموعة وشركة ومؤسسة هو الذي يطالـب بـأداء الـديون املتعّلقـة بـذلك الشخصـية 

  املعنوية، كما صّرحوا بذلك يف مسألة استقراض املسجد.
 

 . إشكاالت6
  ما ورد أعاله: یهنا بعض اإلشكاالت عل و

 
 عن الّشركاتدّلة ألقصور ا 1.6

هذا التطبيق بانصراف األدلّة واخلطاب الشـرعي عـن الّشـركات واملؤسسـات  یشكال علإيرد  رمبا
النــاس   یيقــال: إّن قبــول الشخصــية املعنويــة اليــالزم انــدراجها حتــت اخلطابــات املوّجهــة إلــ يــثح
ــ وغريمهــــا؛ بــــل إّن نطــــاق  »مــــا أفــــاد النــــاس مــــن قليــــل أو كثــــري«و »... غنمــــتمعلمــــوا أّمنــــا إ«كـــ
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ّن املالحـظ مـن أحتديد جهـة لإلدانـة واملسـؤولية، ذلـك  یوشرعيتها حمّدد مبا حنتاجه إل صيةالشخ
ــــا ذات شخصــــية معنويــــة كبيــــت املــــال واملســــجد واملوقوفــــات والفقــــراء  ّ حتديــــد املــــوارد املــــّدعاة أ

حنـو اضـطراري حلـّل بعـض  یة عند الشارع يف ظروف اجتماعية خاصـة وعلـوحنوها، جندها مقبول
 مجيع مصاديق الشخصية املعنوية. یفال ميكن تعميم مجيع اخلطابات الشرعية عل شاكلامل

مقبوليتــه يف الشــارع واعتبــاره ذا شخصــية مســتقلة كمــا و  املســجد الحــظ إنّ مــر األ يحولتوضــ
از اسـتدانة املسـجد وبـني وجـوب الصـوم واجلهـاد هو معروف، فهل يوجد هناك مالزمة بني جـو 

 الّشركات واملؤسسات يعوزه الدليل. یتوجيه اخلطابات إل نّ إواهلجرة وحنوها عليه؟! ومن هنا ف
 ستفتاء أدناه:هنا تصرحيات من بعض الفقهاء يقوي هذا اإلشكال، من قبيل االو 

واجــب يف الوقــت احلاضــر، لــدينا شــبهة وهــي: أّن إخــراج مخــس املعــادن املســتخَرجة « س:
وجـــوب مخـــس املعـــادن مـــن األحكـــام املســـلَّمة عنـــد الفقهـــاء العظـــام، وجمـــرد قيـــام احلكومـــة  ألنّ 

ســتخراج إمــا أن يقــع املســلمني ال مينــع مــن وجــوب اخلمــس، ألن اال یالــبالد وعلــ یبإنفاقهــا علــ
الشــعب، ويف هــذه احلالــة تكــون كالشــخص  یباألصــالة، ومــن مث تصــرفه علــ ةمــن قبــل احلكومــ

ــا علــ شــخص آخــر، وهــذا  یالــذي يقــوم باســتخراج املعــادن مث يهبهــا أو يهــديها أو يتصــدق 
التقييــد، أو أّن احلكومــة تســتخرج املعــادن  یيشــمله إطــالق أدلّــة اخلمــس أيضــاً إذ ال دليــل علــ

ئر الوكـاالت جيـب فيهـا املستخرِج هـو الشـعب وهـي كسـا كونبالوكالة عن الشعب ويف الواقع ي
الشــعب، ويف هــذه احلالــة إمــا أن يكــون نفــس الــويل هــو  یاملوكــل، أو بالواليــة علــ یاخلمــس علــ

املســتخرِج، أو أن يكــون كالنيابــة، حيــث يعتــرب املــويلَّ عليــه هــو املســتخرِج يف الواقــع؛ وعلــي أي 
املعـــدن بنفســـه املعـــادن مـــن العمومـــات، كمـــا أّن  جهـــاخرو  یحـــال ال يوجـــد دليـــل يف البـــني علـــ

حينمـــا يبلـــغ حـــد النصـــاب يكـــون متعّلقـــاً للخمـــس، ولـــيس مثـــل األربـــاح الـــيت بصـــرفها وهبتهـــا 
 من اخلمس، فما رأي مساحتكم يف هذه املسألة املهمة؟ یحتسب من مؤونة السنة وُتستثن

مـــــــن شـــــــروط وجـــــــوب اخلمـــــــس يف املعـــــــادن أن يســـــــتخرجها شـــــــخص، أو أشـــــــخاص  )ج
واحــد مــنهم النصــاب، علــی أن يكــون مــا اســتخرجه منهــا  باالشــرتاك، بشــرط بلــوغ نصــيب كــلّ 

ملكــــاً لــــه، وحيــــث إّن املعــــادن الــــيت تســــتخرجها احلكومــــة ليســــت ملكــــاً خاّصــــاً لشــــخص أو 
أشـــخاص، بـــل هـــي ملـــك للجهـــة فيكـــون شـــرط وجـــوب اخلمـــس فيهـــا مفقـــوداً، ومعـــه ال جمـــال 
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وب اخلمــــس يف لوجـــوب اخلمــــس فيهــــا علــــی الدولــــة واحلكومــــة، ولـــيس هــــذا اســــتثناءاً مــــن وجــــ
املعــدن، نعــم يف املعــادن الــيت يســتخرجها شــخص خــاص أو أشــخاص باالشــرتاك جيــب علــيهم 
فيها اخلمس إذا بلـغ مـا اسـتخرجه يف األول، أو نصـيب كـّل واحـد مـنهم يف الثـاين بعـد اسـتثناء 
» مؤنـــــة االســـــتخراج والتصـــــفية النصـــــاب، وهـــــو عشـــــرون دينـــــاراً أو مائتـــــا درهـــــم عينـــــاً أو قيمـــــة

 .)149: 1، 1420ئي، (اخلامن
ويف معــرض اجلــواب علــی هــذا اإلشــكال جيــب الرجــوع إلــی األدلّــة واســتخراج منــاط تعلّــق 
اخلمــس، هــل ذلــك متعّلــق بــاألموال واملنــافع أو بــاألفراد واملكّلفــني؟ مــّر آنفــاً تصــرحيات عديــدة 

مــدار  متلقــاة مــن أبــواب فقهيــة متعــددة الــيت تضــمّن مجيعهــا كــون اخلمــس حكمــاً وضــعياً دائــراً 
 امللكية فحسب؛ وهنا نكّرر نّصني منها وفيهما ترجيح ما استظهرناه:

  قال بعض احملّققني يف مسألة الغوص وحتصيل اجلوهر علی سطح املاء أو الشاطئ: 
خصوصية الغوص الفعلي ال دخل هلا عرفا يف حيثية االستغنام والفائدة اليت هـي منـاط تعلّـق 
اخلمــس، والعــرف يــری أّن تعّلقــه بــاجلوهر املــأخوذ مــن ســطح املــاء اتفاقــا أو بــاإلخراج باآللــة 
أولـــی مـــن تعّلقـــه بـــاجلوهر املســـتخرج بعمليـــة الغـــوص اخلطـــرية اجملهـــدة، فخصوصـــية الغـــوص 

 .)272 ،1 : ج1425عرفا وفقهيا (الشاهرودي، بالفعل ملغاة 

وقال احملّقق احلائري يف مسألة تعّلق اخلمس بأموال الصيب بعد ما أشار إلـی قـولني مث رّجـح 
و هنا وجه ثالث أقرب من األّول، وهو ثبـوت اخلمـس بعـد التكليـف بالنسـبة «التفصيل قائالً: 

فـــع القلـــم لقلـــم الوضـــع. ثانيهمـــا أّن إلـــی مـــا قبلـــه ووجهـــه مرّكـــب مـــن أمـــرين: أحـــدمها عمـــوم ر 
املوضــوع للخمــس هــو حــدوث الغنيمــة، فمــن حــدث الغنيمــة بالنســبة إليــه جيــب عليــه اخلمــس، 

...»  وبعـــد التكليـــف يكـــون الصـــغري البـــالغ موضـــوعا لـــذلك فـــال مـــانع مـــن تعّلـــق التكليـــف بـــه
 .)425: 1418(احلائري، 

يسـتفاد منهـا كـون املـدار يف تعلّـق وهناك شواهد متعددة مذكورة يف الفصل السـابق، حيـث 
اخلمس حصول الربح واملنافع ولـو حصـل للجهـة العامـة والشخصـية املعنويـة، وغرابـة هـذا األمـر 
لعـــدم التعـــرف علـــی األنـــواع املســـتحدثة للشخصـــيات كمـــا هـــو مشـــاهد حاليـــاً؛ فعلـــی الفقهـــاء 

  واملقنّنني النظر يف هذه الشخصيات وبيان املوقف منها.
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 التكليف في وجوب الخمساشتراط  2.6

وهذا اإلشكال غـري ماسـبق ومـدعوم مـن جانـب بعـض املتـأخرين حيـث اشـرتطوا البلـوغ والعقـل 
يف وجوب اخلمس (ولو يف بعض موارده)، كمـا صـرّح بـه صـاحب املـدارك واحملّقـق اخلـوئي ومـن 

) بـــــالقول: ال 89: 1420الســـــبحاين، ؛ 348 ،1 : ج1426تابعـــــه علـــــی لـــــذلك (التربيـــــزي، 
 ).154 ،1 : ج1416ّلق اخلمس مبا يتملكه الصيب حتی بعد بلوغه (اخلوئي، يتع

ومل يشرتط كثري من الفقهاء وخاصة القدماء البلوغ والعقل يف وجـوب اخلمـس (مـع تفصـيل 
الصــيب واجملنــون ميلكــان الكنــز، وخيــرج الــويل اخلمــس عنهمــا، «بــني املــوارد) كالعالمــة يف كتابيــه: 

كي عـن الشـافعي: أّن الصـيب واملـرأة ال ميلكـان الكنـز. وهـو غلـط، ألنّـه وكذا املرأة، للعموم. وح
 - وهـــذا  .)533 ،8 ج :1412 ؛418 ،5 : ج1414(احللـــي، » اكتســـاب، ومهـــا مـــن أهلـــه

وقريــب منــه  -  وإن اخــتص بــالكنز اال أّن فيــه اشــارة إيل مــالك تعّلــق اخلمــس وهــو االكتســاب
) وقـــــد اســـــتظهر املــــريزا القمـــــي اإلمجـــــاع يف املســـــألة. 260 ،1 : ج1417الشــــهيد (العـــــاملي، 

 .)297 ،4 : ج1417(گيالين، 
ملســاواة بعـــض «وتوقــف احملّقــق النجفــي يف رفــع مخــس أربــاح املكاســب عــن الصــيب قــائالً: 

أدلتهمــا الســابقة بعــض أدلّــة الثالثــة الســابقة يف إفــادة تعّلــق اخلمــس باملــال نفســه، وإن مل يكــن 
فی علی من أحاط خـربا مبـا تقـّدم منهـا، وال ينافيـه اخلطابـات التكليفيـة صاحبه مكلفا كما الخي

يف الــــبعض اآلخــــر، كمــــا مل ينافــــه يف الثالثــــة املتقدمــــة، ضــــرورة ظهــــور مورديــــة املكلــــف فيــــه ال 
شــــرطيته كــــي حيصــــل التنــــايف، فالحــــظ وتأمــــل جيــــدا، بــــل قــــد يؤيّــــده إطــــالق الفتــــاوي ومعاقــــد 

 .)78 ،16 : ج1404(النجفي، » اإلمجاعات
أّن الــتمّكن مــن التصــّرف لــيس «(ره) أظهــر مــن اجلميــع يف قولــه:  وكــالم الشــيخ األعظــم

» شــــــرطا يف تعلّــــــق اخلمــــــس، وإّمنــــــا هــــــو شــــــرط يف وجــــــوب أدائــــــه فعــــــال، فــــــإذا متّكــــــن أّدی
 .)277: 1415  (األنصاري،

الــذي هــو حكــم  - وهكــذا احملّقــق اآلملــي يف رأي رائــع حــول اخلمــس قّســم فيــه أنــواع احلــّق 
ء فينتــــزع منــــه احلــــّق  فإنــــه قــــد يرتتــــب علــــی احلكــــم التكليفــــي كمــــا إذا وجــــب شــــي -  عيّ وضــــ

(كحقـــوق اهللا تعـــالی مثـــل الصـــالة والصـــوم) وقـــد يرتتّـــب التكليـــف علـــی احلـــّق (كوجـــوب أداء 
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ء لكونـه واجبـا ويف الثـاين  الدين املرتتب علی اشتغال الذمة به) ففي األّول يشتغل الذمـة بالشـي
اخلمـس  ألجل اشتغال الذمة به، فحينئذ جيـب أن ينظـر يف تعلّـق حـّق أربـاب ء  جيب أداء الشي

به وإحراز انتمائه إلی أّي القسـمني، وهـل الثابـت أّوال هـو وجـوب أداء اخلمـس والزمـه اشـتغال 
الذمــة بــه؟ أو الثابــت أّوال حــّق أربابــه بــه والزمــه وجــوب أدائــه؟ فــإن كــان مــن قبيــل األّول خيــتص 

وإن   -  لرفــع قلــم التكليــف عــن الصــيب واجملنــون - ق احلكــم التكليفــي بغــريه بــاملكلف، لعــدم تعّلــ
 كان من قبيل الثاين فالزمه التعميم بالنسبة ايل غري املكلف بعد إطالق دليله، مث قال:

ــة اخلمــس هــو الثــاين، وعليــه فــال فــرق بــني املكلــف وغــريه ... ولعلــه إلــی مــا  الظــاهر مــن أدّل
اهر مـــن كـــون اخلمـــس مـــن الوضـــعيّات الشـــاملة لغـــري املكلفـــني ذكرنـــا يرجـــع مـــا ذكـــره يف اجلـــو 

  ).13 ،11 :1380(اآلملي، 
  
 التفكيك بين الملكية وثبوت الخمس 3.6

ال أنّـه ال إثبـوت امللكيـة العرفيـة والشـرعية للشـركة  یلإذا اذعّنا إاشكال آخر وهو القول:  وهناك
أحـد؛ فقـد تكـون األربـاح مـّدخرة عنـد شـخص  یتوجد مالزمـة بـني امللكيـة وثبـوت اخلمـس علـ

 ومل يوّجه أي خطاب اليه ألداء واجبه الشرعي.
أي قائـــل بـــالفرق والتفكيـــك  یذلـــك أنّنـــا اذا تصـــّفحنا األبـــواب واألدلّـــة النـــر  یعلـــ يالحـــظ

  بينهما فقد قال فاضل املعاصرين يف هذا املضمار: 
 أو اجملنون، وإّمنا اخلـالف يف ثبـوت ّن الظاهر عدم اخلالف يف ثبوت متّلك املستخرج الصيبإ

املوجـــودة يف دفـــرت التشـــريع ال حمالـــة؛  ألحكـــاماخلمـــس وتعّلقـــه وعدمـــه، مـــع أّن امللكّيـــة مـــن ا
ضرورة أّن الشارع حكم له بذلك إمضاًء أو تأسيساً، فالتفكيك بني التملّـك وتعلّـق اخلمـس 

 .)68: 1423له وجه (الفاضل،  یال ير 

ل اليــوم او ذلــك كمـا هـو املتـد یقــدم بعـض احلكومـات علـأذا إ: «يقـولهنـاك تصـريٌح آخـر و 
مبعونـة العمـال واملهندسـني، فهـل هـي  یخـر بل وكثري من املعادن األ   يف استخراج النفط والبرتول
ا اخلمس  » اجلهـة«متلكهـا ملـا ذكرنـا يف حملـه مـن صـحة مالكيـة  نّ أم ال؟ احلّق أاملالكة ويتعّلق 

أو شركة فالن أو مجعية فالن، بل وكذا مالكية املسـجد أو » حلكومةا«مثل عنوان » العنوان«و
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ــــا ويهــــدي  مــــر اعتبــــاري عقالئــــي ال يعتــــرب فيهــــا أامللكيــــة  نّ ليهــــا، ألإاحلســــينية الشــــياء تتعلّــــق 
 عندهم كون املالك شخصا حقيقيا بل يكفي كونه شخصا حقوقيا وعنوانا اعتباريا.

العقــول كمــا عرفــت، ومــن املســتغرب التشــكيك يف كــذا ال يعتــرب فيهــا كــون املالــك مــن ذوي و 
ذلـــك بـــالرغم مـــن املصـــاديق الكثـــرية وكيـــف ميكـــن التشـــكيك ومعظـــم الثـــروات يف العـــامل متلكهـــا 

ـــّيب واألاحلكومـــات يف اقطـــار األ اليضـــر (ع)  ئمـــةرض، وإّن جمـــرد عـــدم وجـــود هـــذا يف عصـــر الّن
، كما هو احلال يف املوضوعات حكام من الشرعخذ املوضوعات من العرف واألأبعد  ملقصود،با

حكـــام. بـــل إنّـــه مـــن املؤكـــد وجودهـــا يف العصـــور املســـتحدثة واملصـــاديق اجلديـــدة ملوضـــوعات األ
زمنــــة وعـــدم التعامــــل مــــع أمواهلــــا معاملــــة املمتلكــــات املاضـــية مــــع وجــــود احلكومــــات يف تلــــك األ

ك العنـوان وهلـذا ال وقاف العامة أو اخلاصة الـيت هـي يف احلقيقـة ملـوجود األ ذلكالشخصية. وك
ذا خــــرج منـــه خــــرج عــــن إاســــتحقاقا ملــــن كـــان داخــــال حتــــت العنـــوان فــــ یتوارثهــــا، بــــل تبقـــ ميكـــن

 مر دارج بينهم.أخر شباهه هو اآلأء للمساجد واملعابد و  استحقاقها؛ وكذلك متليك شي
كمــا أنّــه ال وجــه   - : إّن صــحة التملــك مــن هــذه اجلهــة الينبغــي التشــكيك فيهــا يلةاحلصــو 
العدم  ن أطالقات ادلتـه، فاملعـدن يتعلّـق بـه اخلمـس مـن دون فـرق بـني إبعد  -  تعّلق اخلمس 

طالقـات لـه أو انصـرافه للقول بعدم مشـول اإل يكون مالكه شخصا حقيقيا أو حقوقيا، وال وجه 
ن اســتخرج املعــادن ســواء كــان خــذ اخلمــس ممّــأفيجــوز للحــاكم الشــرعي ر، عنــه كمــا هــو ظــاه

  .)98: 1416كارم، امل» (حكومةشخصا أو شركة أو 
 

 معاصرة . آراء7
 يفوالقبــول وصــّرحوا بوجــوب اخلمــس  دّ بعــض فقهائنــا املعاصــرين هــذا البحــث موضــوعا للــرّ  اّختــذ

سـتفتاء واحملّقـق يضـاً يف االأآنفـاً و  شريازي فيمـا مـرّ الكارم املسات ومنهم: أرباح الّشركات واملؤسّ 
 السبحاين يف رسائله الفقهية.

مـــداين يف مفهـــوم اهل نـــورياله) و د اخلـــامنئي (دام ظّلـــالســـيّ کذلـــك بعضـــهم   یاملقابـــل نفـــ يفو 
ســـــعيد احلكـــــيم والصـــــايف  ســـــتفتاء والســـــيد حممـــــد الشـــــاهرودي والســـــيد حممـــــدإجابتـــــه عـــــن اال

  ستفتاء (مّتع اهللا املسلمني ببقائهم).الگلبايگاين يف اال
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 . النتائج8
 ؛ريةواإلمجاع والس ياتوالروا ياتمس، بضرورة الشرع واآلاخلجيب إخراج . 1
صــبح مفهومــا  أســع مفهــوم الشخصــية ليشــمل مفهــوم الشخصــية املعنويــة واحلقوقيــة الــذي اتّ . 2

 ؛ل يف النظم اإلدارية والتجاريةاو كثري التد
ـــافع و  اخلمـــس حـــقٍّ  إنّ . 3 ـــة املن ـــاثابـــت يف كاّف ـــة املـــورد  تعّلقـــه  حكـــم وضـــعّي اليشـــرتط بأهلي

 ؛للتكليف
مـن خـالل تعـديل املنــاط يف  يـةات املعنويـة واحلقوقمشـول هـذا احلكـم مجيـع الشخصـيّ اليبعـد . 4

 ؛دورانه مدار امللكية واملنفعةالوضعّی و احلكم 
 يـة اخلمـسا مـع مالحظتهـا فللحـاكم جباخذ بأدلّـة الواليـة واحلكومـة، أّمـأذلك إذا مل ن كلّ . 5

ا شأن مجيع الضرائب   املتداولة يف دول العامل.والزكاة من الّشركات واملؤسسات شأ
 

  المصادر
 .القرآن الكرمي

 : جممع الفکر االسالمی. قم ،1 ط ، كتاب اخلمس).  ق1415مني (أنصاري، شيخ مرتضي بن حممد األ
 : املؤلف. طهران، 1 ط،  مصباح اهلدي يف شرح العروة الوثقي ). ق1380(  اآلملي، مريزا حممد تقي

 .قم: دفرت انتشارات اسالمي د.ط، ، كتاب اخلمسق). 1418الكرمي (اليزدي، مرتضي بن عبد   احلائري
 .اإلسالمية الدار، بريوت: 3 ط، ستفتائاتجوبة االأش). 1378اخلامنئي، سيدعلي ( احلسيين
 ري.قم: دارالتفسد.ط، ، 9 ، ج مستمسك العروة الوثقى ق).1416( يسيدحمسن، الطباطبائيم، احلك

، مشـهد: 1 ط،  منتهـي املطلـب يف حتقيـق املـذهبق). 1412(احلّلي، العالمه، حسن بن يوسف بن مطهـر 
 . جممع البحوث اإلسالمية

قـــــم: مؤسســـــه آل د.ط، ، تـــــذكرة الفقهـــــاءق). 1414احللّـــــي، العالمـــــه، حســـــن بـــــن يوســـــف بـــــن مطهـــــر (
 (ع). البيت

قــم: دفــرت د.ط، ،  ع يف شــرح املختصــر النــافعاملهــذب البــار ق). 1407محــد بــن حممــد (أاحلّلــي، مجــال الــدين، 
 .انتشارات اسالمي

 .قم: مرتضويد.ط، ، كنز العرفان يف فقه القرآنق). 1425احلّلي، مقداد بن عبد الّله السيوري (
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 .قم: مكتب نشر املنتخب، 1 ط، صراط النجاةق). 1416(  اخلويي، سيد ابوالقاسم املوسوي
 .قم: مولود كعبهد.ط، ،  كتاب اخلمس  - املرتقى إىل الفقه األرقى  ق).1422( يدحممدسي، القم الروحاين
  (ع).صادقالاالمام  مؤسسةد.ط، قم: ق). رسائل فقهية، 1420التربيزي، جعفر (  السبحاين
ـــزي، جعفـــر  الســـبحاين مـــام اإلقـــم: مؤسســـه د.ط، ،  اخلمـــس يف الشـــريعة اإلســـالمية الغـــراءق). 1424( التربي

 (ع). قصادال
 ر.الشهيد الصد قم: مؤمترد.ط، ، صولاملعامل اجلديدة لألش). 1379السيد حممدباقر ( الصدر،

قـــم: دفــــرت انتشــــارات ، 5ط ،  مــــن ال حيضـــره الفقيــــهق). 1413الصـــدوق القّمــــي، حمّمـــد بــــن علـــي بــــن بابويـــه (
  .اسالمي

 .اطهارمركز فقهي ائمة د.ط، قم: ، رسالة يف اخلمسق). 1423الطباطبايي الربوجردي، سيدحسني (
مؤسســة د.ط، بــريوت: ،  العــروة الــوثقي فيمــا تعــم بــه البلــوي (د.ت). اليزدي، الســيد حممــد كــاظم الطباطبــايي

 . األعلمي للمطبوعات
 . دار الكتب اإلسالميةد.ط، طهران: ، ذيب األحكامق). 1390(  بوجعفر، حممد بن حسنأالطوسي، 
 .قم: دفرت انتشارات اسالمي، 1 ط، اخلالفق). 1407(  بوجعفر، حممد بن حسنأالطوسي، 

قـــم: دفـــرت د.ط، ،  الـــدروس الشـــرعية يف فقـــه اإلماميـــةق). 1417ول، حممـــد بـــن مكـــي (العـــاملي، الشـــهيد األ
 .انتشارات اسالمي

قـم:  د.ط، ،اخلمـس واألنفـال - تفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة ق). 1423الفاضل اللنكراين، حممد (
 (ع).مركز فقهي ائمه اطهار 
، كتــاب اخلمــس، الغايــة القصــوى يف التعليــق علــى العــروة الــوثقىق). 1419(  القّمــى، ســيد تقــى الطباطبــاىي

 .قم: حماليتد.ط، 
 . دار الكتب اإلسالمية، طهران: 3 ط، الكايفق). 1407(  بو جعفر، حممد بن يعقوبأالكليين، 

، قـم:  غنائم األيّام يف مسـائل احلـالل واحلـرام ق).1417(  بو القاسم بن حممد حسنأالگيالين، مريزا القّمي، 
  . انتشارات دفرت تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

 .قم: دار اإلسراءد.ط، ، كتاب اخلمس ق).1418( يدحممداحملّقق الداماد، س
قـم: انتشـارات مدرسـة د.ط، ،  كتـاب اخلمـس واألنفـال  - أنـوار الفقاهـة ق). 1416املكارم الشريازي، ناصر (

 (ع). اإلمام علي بن أيب طالب
 ية.سالمللدراسات اإل يقم: املركز العاملد.ط، ، 4 ، جكتاب الزكاة ق).1413( ينعليحسي، املنتظر 
قــــم: د.ط، نفــــال، كتــــاب اخلمــــس واأل،  يعةفقــــه الشــــ ق).1427( يحممــــد مهــــد يدســــ، اخللخــــايل ياملوســــو 

 ري.دارالبش
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د.ط، مشـهد: ،  كتـاب اخلمـس  - حماضرات يف فقه اإلمامية ق). 1395(  احلسيين امليالين، سيد حممد هادي
 . دانشگاه فردوسي
 .قم: جامعه مدرسنيد.ط، ، صولفوائد األش). 1376الناييين، حممدحسني (

د.ط، بـريوت: ،  جواهر الكالم يف شرح شـرائع اإلسـالمق). 1404(  النجفي، صاحب اجلواهر، حممد حسن
 . دار إحياء الرتاث العريب

 يت.قم: مؤسسه آل البد.ط، ، 10 ج، يعةحكام الشر أ يف يعةمستند الشق). 1415محد (أمال ي، النراق
 .قم: دائرة املعارف فقه اسالمي، 1 ط، كتاب اخلمسق). 1425الشاهرودي، سيد حممود ( اهلامشي


