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 خمس سهام
شود، مشمول خمسس اسسی یسا که آیا سهام نیز همانند سایر اموال و فوائدی که نصیب انسان میبحث در مورد خمس سهام بود، 

خیر؟ ولذا ابتدا به تبیین اصل اولی در مقام پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در ادله لفظیه اصل این اسی که در غیر مسوارد مسذکور 

ود( خمس واجب نیسی و بر اساس اصل عملی، گفته شد که اگر در موردی دلیسل در روایات )که پنج مورد بود یا غنیمی به معنای عام ب

خاص وجود نداشی و ادله عام لفظی نیز تاّم نبودند، باید به مقتضای اصل اولی مستفاد از اصول عملیه عمل کنسیم، کسه بحسث در مسورد 

 مجرای استصحاب یا برائی بودن، گذشی.

ها بررسی کنیم که آیا متعلق خمس شامل اغ بررسی ادله خاصه رفتیم که بر اساس آنبعد از بحث از مقتضای اصل اولی، به سر

 باشد یا خیر؟بحث ما نیز می

 آیه خمس
ُسوِل َو لِِذي الُْقْربیَو اْعلَُموا أَنَّما غَنِْمتُْم ِمْن َشيْ » ِ ُخُمَسُه َو لِلرَّ ه ِ َو َو الَْمساکیِن َو ابِْن ال َو الَْیتامی ٍء فََأنَّ لِِلّ بیِل ِإْن کُْنتُْم آَمْنتُْم بِسالِّله سَّ

ُ َعلی ما أَنَْزلْنا َعلی  1«ٍء قَدیرکُلِّ َشيْ  َعبِْدنا یَْوَم الُْفْرقاِن یَْوَم الْتََقی الَْجْمعاِن َو الِّله

 اولتقریب 
باشد )أعم از غنیمی یده میفا« غنیمی»موصوله اسی؛ و با توجه به روایات تفسیریه، عرف و لغی مقصود از « ما»در این آیه 

 آورید.آورد( لذا معنای آیه این چنین اسی: چیزی که به عنوان فایده به دسی میشخص به دسی میکه جنگی و سایر فوائدی 

اعّم از موجودات « شیء»ای که شیء باشد، چه کم باشد و چه زیاد باشد و یعنی فایده« من شیء»در ادامه آیه آمده اسی که 

 باشد.نیز می« شیء»باشد و هر کدام که عنوان فایده بر آن صادق باشد، مشمول وجودات اعتباری میخارجی و م

 گیرد.لذا بر اساس این دلیل، سهام نیز متعلق خمس اسی و با وجود سایر شرایط وجوب خمس، خمس به آن تعلق می

  اشکال اول

شود ولذا امثال حقوق و اموال اعتباری مشمول آیه شسریفه نمی در آیه شریفه شامل اشیائی که در خارج موجود نیستند،« شیء»

اید، خمس و شیء صرفاً به معنای موجود اسی؛ لذا آیه به این معنا اسی که آن فوائدی که از موجودات خارجی به دسی آورده شوندنمی

 دارد.

مقابل آن پول عطاء می شود،  پس متعلق خمس مخصوص اعیان خارجی اسی ولذا شامل حقوق مالی و سایر حقوقی که در

 ، سهام )بر اساس برخی مبانی(، برند.یشود، مثل حق تألیف، سرقفلنمی

 خواهند او را آرام  یم یوقت یند،ب یخواب ترسناک م یشخص یکه وقت یماستعمال عرف را ذکر کن ینا یمتوان یم یدبه عنوان مؤ
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 نداشته اسی. یوجود خارج یعنی« نبود یزیچ»شود که  یکنند، به او گفته م

 .یرجموجود خا یعنی یءش پس

و  یسین یءش یمیکه ارتفاع ق یراکند ز یم یداپ یانمطلب جر ینهم یزن یمیمطلب اثبات شود، در مورد ارتفاع ق ینا واگر

 که مشمول خمس شود. یسین یموجود خارج

 جواب

 یگفتسه مس ءیشس یسزکه گفته اند که به اعسدام ن ییشود تا جا یگفته م یءد، شباشثبوت داشته  یکه نوع یعرفا و لغتاً به هر امر

گفتسه  یءعرفا و لغتاً ش ینهاباشد، به همه ا یدر ذهن باشد و موجود ذهن یادر عالم اعتبار باشد  یاشود، چه ثبوت آن در عالم خارج باشد 

 .  باشدیم «یزیچ» یآن در فارس فشود که مراد یم

باشد و مشمول حق اختراع، حق  یدات خارجاعم از موجو یهآ یوارد نباشد و معنا یجهی شبهه ا ینکه از ا یسین یدبع بنابراین

 و... باشد. یسرقفل یف،تأل

 شود. می واجب هاشود و خمس بر آن یم یفهشر یهصادق باشد، مشمول آ یمی،و غن یدهموارد اگر عنوان فا ینتمام ا بر

 اشکال دوم

فهوم شیء باشد، کافی اسی ولکسن باشد و یک نحوه ثبوت برای اینکه مشمول ممفهوم شیء اعم از موجود اعتباری و خارجی می

 باشد، به دو بیان:در آیه شریفه منصرف به موجودات خارجی و اعیان می« شیء»

بیان اول: کثرت استعمال: شیء کثیراً در مورد موجودات خارجی استعمال شده اسی ولذا یا این کثرت استعمال سبب ظهور واژه 

 شود.به موجودات خارجی می شیء در موجودات خارجی اسی یا حداقل سبب انصراف

 شود.لذا در مقام اطالق و استعمال، شامل موجودات اعتباری نمی

سبزیجات می شود ولی در اثر کثرت استعمال وقتی به صورت مطلق گفته می شود  سبزی در لغی و عرف، شامل انواع مثال:

 دارد.  ظهور در سبزی خوردن دارد یا اینکه حداقل انصراف به سبزی خوردن« سبزی»

بر افراد اعتباری غلبه دارند و همین غلبه  که مصادیق خارجی و تکوینی شئ بیشتر اسی و افراد خارجیهبیان دوم: با توجه به این

 خارجی موجب انصراف می شود.

 پس هرکجا شئ استعمال شود، منصرف به افراد خارجی اسی.

 از بیان اول جواب

سی، می گوییم که هر چند استعماالت کثیری رخ داده اسی که مقصود از آن ها در مورد استعماالت کثیری که رخ داده ا

موجودات خارجی اسی ولی مشخص نیسی که در آن موارد که به صورت مطلق اسی، شیء در موجود خارجی استعمال شده اسی یا 

طبیق بر موجود خارجی شده اسی و اینکه شیء در همان معنای خودش )اعم از موجود خارجی و اعتباری( استعمال شده اسی ولی ت

آن موجود خارجی مصداق مفهوم عام واژه اسی. پس مشخص نیسی که در آن موارد مستعمل فیه، موجودات خارجی اسی یا تطبیق بر 

و عالوه بر این که مشخص نیسی، بلکه ادعا می کنیم که برعکس اسی یعنی شئ به همان معنای عام می  موجود خارجی شده اسی

 لی در مقام استعمال بیشتر تطبیق بر موجودات خارجی شده اسی. پس دیگر شئ منصرف از معنای عام و ظاهر در موجودات باشد و
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 شود.خارجی نمی

 جواب از بیان دوم

شسود غلبه و کثرت نوعی خاص از مصادیق در خارج، دلیل بر انصراف لفظ به معنای خاصی )مثل افراد خارجی در بحث مسا( نمسی

در علم اصول، این مطلب بیان شسده اسسی کسه کثسرت مصسادیق خسارجی، الزامساً  زیرا که منشأ غلبه انس ذهنی اسی و در جای خودش

 شود.موجب انس ذهنی نمی

توان ادعا کرد که شئ منصرف به افراد خارجی اسی فلذا اطالق در آیه شریفه پابرجاسی و پس نمینتیجه بررسی تقریب اول: 

 گردد.مشمول آیه خمس میهر موردی که فایده بر آن صادق باشد ولو امری اعتباری باشد، 

 تقریب دوم
اگر بر »)یا از باب معنا یا از باب حصه یا غیره( ولذا معنای آیه چنین اسی که  در این آیه شئ، ظهور در موجودات خارجیه دارد

 «.ها واجب اسیاشیاء و اعیان خارجی، ما غنتم صادق بود و فایده بودند، خمس آن

ع، با الغای خصوصّیی، آیه شامل موجودات اعتباری نیز می شود، زیرا که عرف با توجه به ولی با توجه به مناسبی حکم و موضو

از باب توسعه بوده اسی یعنی قصد « شیء»اسی و گفتن « فایده بودن»در خمس و موضوع فهمد که مالک مناسبی حکم و موضوع می

تی ندارد ولذا از تعبیر شیء استفاده شده اسی که فهمیده که چه چیزی باشد خصوصیّ داشته اسی که بگوید: هر چیزی که باشد و این

شود که گندم، برنج، کتاب، خانه، مرکب و... خصوصّیی نداشته و این واژه قید احترازی نبوده اسی بلکه از باب توسعه بوده اسی و از آن 

شود( واژه مل موجودات اعتباری نمیجایی که عام ترین لفظ در میان الفاظ که شامل بسیاری از مصادیق شود )ولو طبق فرض شا

 بوده اسی، از این لفظ به کار رفته اسی تا اشاره به همه مصادیق ولو موجودات اعتباری کرده باشد.« شیء»

 پس آیه یعنی: هر فایده ای، خمس دارد و کأنّه در آیه آمده اسی که: و أعلموا أنّما غنمتم... .

 شوند.د اعتباری هستند، مشمول وجوب خمس میپس ارتفاع قیمی، حق تألیف و... که موجو

رود ولی وجه آوردن آن لفظ از باب مثال بوده اسی و )دقی شود که در الغای خصوصیی لفظ در معنای خودش به کار می

ای باشد، پس در ما نحن فیه نیز شیء در معنخصوص آن معنا خصوصّیتی ندارد بلکه حکم اعّم از آن موضوع مطرح شده در دلیل می

خودش که موجودات خارجی اسی، استعمال شده اسی ولی با توجه به کالم امام علیه السالم و مناسبی حکم و موضوع، کشف می 

باشد و آمدن لفظ شیء در آیه از باب مثال، به غرض توسعه در کنیم که شیء خصوصّیی نداشته و موضوع حکم وجوب خمس، اعّم می

 اختصاص به معدن، غنیمی جنگی، گنج و... را دارد، از ذهن دور کند(.« ماغنمتم»موضوع بوده اسی تا تصّور این که 

 نتیجه بررسی آیه خمس:

 شود ولو فایده از امور اعتباری به دسی آمده باشد.آیه مشمول تمام فوائد می

 

 روایات متعددی در این زمینه داریم، که برخی از آن ها را بیان می کنیم:
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 روایت اول: صحیحه علی بن مهزیار
ٍد َجِمیعاً َعْن َعلِيِّ بِْن مَ َو بِِإْسَناِدِه َعْن مُ  ِ بِْن ُمَحمَّ ٍد َو َعبِْد الِّله فَّاِر َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ِد بِْن الَْحَسِن الصَّ ْهِزیَاَر قَاَل کَتََب ِإلَْیِه أَبُو َحمَّ

ا الَْغنَ َجْعفٍَر ع َو قََرأُْت أَنَا کِتَابَُه ِإلَْیِه ِفي َطِریِق َمکََّة قَال ُ تََعالَی:...فََأمَّ َو اْعلَُموا َأنَّما َغنِْمتُْم  ائُِم َو الْفََوائُِد فَِهَي َواِجبٌَة َعلَْیِهْم ِفي کُلِّ َعاٍم قَاَل الِّله

ُسولِ ِمْن َشيْ  ِ ُخُمَسُه َو لِلرَّ ه بِیِل ِإْن کُنْ  َو الَْیتامی َو لِِذي الُْقْربی -ٍء فََأنَّ لِِلّ ِ َو ما أَنَْزلْنا َعلیَو الَْمساکِیِن َو ابِْن السَّ َعبِْدنا یَْوَم  تُْم آَمْنتُْم بِالِّله

ُ َعلی ُ َفِهَي الَْغنِیَمُة یَْغَنُمَها الَْمْرُء َو الْفَائَِدُة یُفِ  -1ٍء قَِدیرٌ کُلِّ َشيْ  الُْفْرقاِن یَْوَم الْتََقی الَْجْمعاِن َو الِّله یُدَها َو الَْجائَِزُة فَالَْغَنائُِم َو الْفََوائُِد یَْرَحُمَك الِّله

نَْساِن لِْْلِنَْسانِ  ُذ َمالُُه َو ِمثُْل َماٍل یُْؤَخُذ اَل الَّتِي لََها َخَطٌر َو الِْمیَراُث الَِّذي اَل یُْحتََسُب ِمْن غَْیِر أٍَب َو اَل ابٍْن َو ِمثُْل َعُدوٍّ یُْصَطلَُم فَُیْؤخَ  2ِمَن اْْلِ

ِمیَّةِ  3رَ یُْعَرُف لَُه َصاِحٌب َو َما َصا  5الْفََسَقة 1ِإلَی َمَوالِيَّ ِمْن أَْمَواِل الُْخرَّ

 شود.میولو ناشی از امری اعتباری شده باشد، و شامل هر فایده ای  اطالق داردکه تعبیر روایی 

 اشکال

 این روایی مشتمل بر ما یحتمال القرینّیی اسی. و هم در صدر روایی و هم در ذیل روایی قرینه وجود دارد:

باشد، زیرا که اگر دلیل ما همین روایی باشد و در آیه گفته شود که تقریب اول تمام قرینه در صدر روایی: خود آیه شریفه می

و آیه دال بر این باشد که تنها موجودات خارجی مشمول خمس هستند، لذا وقتی  نیسی و نسبی به الغای خصوصّیی نیز اشکال دارد،

الَْغنِیَمُة در آیه به موجودات خارجی، پس « ما غنمتم»آیه باشند باید گفی با توجه به اختصاص  که حضرت در مقام تفسیر همین

 نیز اختصاص به موجودات خارجی دارد. یَْغَنُمَها الَْمْرُء َو الْفَائَِدُة یُِفیُدَها

ورت این احتمال قرینّیی، مانع از یه محرز اسی یا این که حداقل محتمل القرینّیی اسی بنابراین در هر صپس یا قرینّیی این آ

 شود.انعقاد اطالق می

دهیم شود ولذا احتمال قرینّیی آیه را هم نمیمگر اینکه گفته شود که آیه اطالق دارد و شامل همه موجودات ولو اعتباری می

 شود.فلذا این روایی نیز دلیل محسوب می

و یک مثال  باشندذکر شده اسی، از مصادیق و موضوعات خارجی می هایی که در ادامه رواییقرینه در ذیل روایی: همه مثال

شود، مگر این که کسی بگوید که در آن زمان، برای فایده، فایده اعتباری بیان نشده اسی، پس این قرینه نیز موهن اطالق در روایی می

 شود.مثال اعتباری وجود نداشته اسی، که در این صورت این قرینه نیز مخدوش می
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 روایت دوم

ََ ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن َعِليِ  ْبِن ِإبْ رَاِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِب عحَمْْيٍ َعِن اْلْحَسْْيِ ْبِن عحْثَمانَ  ََ ََا َاَع ََ َسأَْلتح أَََب اْلََْسِن ع َعِن   َعْن 
ََ ِِف كحلِ  َما أَفَاَد النَّاسح ِمْن ََِليٍل أَْو َكِثٍْي.  1اْلْحمحِس فَ َقا

 آورد چه کم باشد و چه زیاد، خمس دارد.: هر فایده ای که انسان به دسی می2امام کاظم علیه السالم

 بررسی داللی

 شود.این روایی، اطالق دارد و شامل انواع فوائد می

 شبهه ای که در داللی این روایی وجود دارد، این اسی:

گوییم که این عنوان مشیر به موجودات و اشیاء خارجیه اسی و د میباشموصوله می« ما»با توجه به این که موضوع در روایی 

موصوله موضوع روایی و متعلق خمس نیسی. )همین شبهه در آیه خمس نیز مطرح اسی( پس روایی اطالق « ما»خودش به عنوان 

 شود.ندارد و شامل امور اعتباریه نمی

  جواب این شبهه نیز واضح اسی:

موضوع مستقلی اسی که مفهوم کلی داشته و مصادیق فراوانی « ما»ما موصوله در این روایی چیسی؟ دلیل شما بر مشیر بودن، 

 شود.شد و شامل هر چیزی که فایده بر آن صادق باشد، میبامی« آنچه»دارد و مثل هذا و هوالء نیسی، بلکه به معنای 

ه خارجیه باشد، حق با شماسی زیرا که فرض این اسی که که حتی اگر عنوان مشیر هم باشد، با این حال اگر قضیعالوه بر این

شود ولی در آن زمان، امور اعتباری نبوده اسی و دیگر شامل اشیاء خارجی که در آن زمان نبوده اسی مثل هواپیما و قطار و... هم نمی

ما »نسان ها )ولو در آینده( به عنوان قضیه حقیقیه اسی نه خارجیه و اختصاصی به همان زمان ندارد ولذا شامل هر چیزی که در بین ا

حق اختراع ما »بتوان به آن اشاره کرد و عنوان مشیر بر آن صادق باشد، مشمول این حدیث اسی و خمس دارد، ولذا در زمان ما « افاد

شوند د در نظر گرفته میو برند و سرقفلی و... ما افاد اسی، زیرا که در قضیه حقیقیه تمام مصادیق، مفروض الوجو« باشدافاد الناس می

 ولو در همان زمان موجود نبوده اسی.

 پس داللی این روایی تمام اسی و هر فایده ای خمس دارد.

 بررسی سندی

 و از حیث سندی باید گفی که:

 باشند، هر چند شبهه ای در مورد حسین بن عثمان وجود دارد.تمامی افراد در این حدیث نیز ثقه می

                                                

 
 .503؛ ص 9وسائل الشیعة ؛ ج. 1

اباالحسن مطلق مقصود ایشان هستند، می فهمیم که مقصود راوی،  . با توجه به این که سماعه از اصحاب امام کاظم علیه السالم می باشد و معموالً 2

 باشند.امام کاظم علیه السالم می
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 علی بن ابراهیم: ثقه اسی.

گذشتگان در مورد ایشان شبهه داشته اند ولی در زمان ما مسّلم شده اسی که ایشان ثقه هستند  هر چندابیه: ابراهیم بن هاشم: 

 و از اجالء و بزرگان هستند.

 ابن ابی عمیر نیز که روشن اسی که ثقه اسی.

 سماعة بن مهران نیز از اجالء و ثقات اسی لکن واقفی اسی.

خویی تالش کرده اسی که بعضی را به بعضی دیگر برگرداند ولی حسین بن عثمان مردد بین سه نفر اسی، هر چند مرحوم 

 گوییم که آن سه نفر عبارت اند از:حتی اگر مردد بین سه نفر نیز باشد، می

 .1: نجاشی توثیق کرده اسییحسین بن عثمان االحمس .1

 .2: کشی توثیق کرده اسیحسین بن عثمان الرواسی .2

 .3توثیق کرده اسیالعامری: نجاشی  بن حسین بن عثمان بن شریک .3

بنابراین هر کدام که باشد، ثقه اسی ولذا تمامی روات حدیث ثقه هستند و چون سماعة بن مهران، واقفی اسی، روایی موثّقه 

شود مگر کسی قائل شود که حدیث موثقه حجی نیسی مثل صاحب مدارک، شهید ثانی و... ؛ که در علم اصول گردد و معتبر میمی

 ه اسی و اثبات شده اسی که در حجیی خبر ثقه فرقی بین خبر موثقه و صحیحه از این جهی نیسی.این مبنا مردود شد

 روایت سوم
ََ َكَتبَ ُمحَمَِّد ْبِن اْلََْسِن اْْلَْشعَ  ُمحَمَّدح ْبنح اْلََْسِن ِبِِْسَناِدِه َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َعْن َأِب َجْعَفٍر َعْن َعِليِ  ْبِن َمْهزََِيَر َعنْ  4  رِيِ  ََا

 
يِع الضُّرحوِب َو  -بَ ْعضح َأْصَحابَِنا ِإََل َأِب َجْعَفٍر الثَّاِن ع يِع َما َيْسَتِفيدح الرَّجحلح ِمْن ََِليٍل َو َكِثٍْي ِمْن َجَِ  َأْخِبِْن َعِن اْلْحمحِس أَ َعَلى َجَِ

                                                

 
الحسین بن عثمان األحمسي البجلي کوفي )الکوفي(. ثقة ذکره أبو العباس في رجال أبي عبد الِّله : 51والحسین/الحسنمنه/باباأللفالنجاشي/بابرجال . 1

محمد بن أبي عمیر أخبرناه محمد بن محمد عن الحسن بن حمزة عن ابن بطة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسی عن ابن أبي علیه السالم. کتابه روایة 

 عمیر عن الحسین.
ماد حمدویه قال: سمعی أشیاخي یذکرون: أن حمادا و جعفرا و الحسین بني عثمان بن زیاد الرواسي و ح: 372الکشي/الجزءاألول/الجزءالخامس/رجال. 2

 .یلقب بالناب و کلهم فاضلون خیار ثقات
الحسین بن عثمان بن شریك بن عدي العامري الوحیدي ثقة روى عن أبي عبد الِّله و أبي الحسن : 53والحسین/الحسنمنه/باباأللفالنجاشي/بابرجال. 3

لف( الروایة فیه فمنها: ما رواه ابن أبي عمیر أخبرناه إجازة محمد بن جعفر علیهما السالم. ذکره أصحابنا في رجال أبي عبد الِّله علیه السالم. له کتاب تختلف )یخت

 عن أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهیم سنة خمس و ستین و مائتین قال: حدثنا محمد بن أبي عمیر عن الحسین بن عثمان.
 .181 -55 -2، و االستبصار 352 -123 -1التهذیب  -(8)  4
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.َِ 1َعَلى الصُّنَّاِع َو َكْيَف َذِلَك َفَكَتَب ِِبَطِ ِه اْلْحمحسح بَ ْعَد اْلَمئحوَن

 

 

 ای به امام علیه السالم نوشتند که متعلق خمس چیسی؟ آیا تمام ما یستفید الرجل خمس دارد؟از اصحاب نامهبعضی 

حضرت نیز در جواب نوشتند که خمس بعد از مؤنه اسی که ظاهر در این اسی که همه این موارد خمس دارد ولی بعد از کم 

 کردن مؤنه.

 پس تمام فایده ها خمس دارد.

باشند. )مثل این که استنقاذ و می« فایده به دسی آوردن»باشند و هر دو به معنای افاد هر دو به یک معنا می نکته: استفاد و

 انقاذ به یک معنا می باشند: نجات دادن(.

باشد و از هر طریقی که فایده به دسی بیاید، خمس دارد چه از راه کشاورزی باشد یا ولذا جهی داللی همانند روایی دوم می

 ای باشد که فایده بر آن صادق اسی.پروری یا هر شغل دیگر و فایده مطلق اسی که موجود خارجی باشد یا موجود اعتباریدام

 آید.جا وارد اسی ولی همان جواب ها در این جا نیز میو البته همان شبهات قبلی در این

 بررسی سندی

 سند مرحوم شیخ تا سعد بن عبدالِّله صحیح اسی.

 مقصود احمد بن محمد بن عیسی اشعری یا احمد بن محمد خالد برقی اسی، که هر کدام باشند، ثقه هستند. یا« ابی جعفر»

 علی بن مهزیار: ثقه اسی.

بلکه گفته شده اسی که « عن بعض اصحابنا»نسبی به بعض اصحابنا مشکلی نیسی زیرا که در روایی گفته نشده اسی که 

سی و جمله بعد مقول قول اوسی و او خط امام را دیده اسی. )او مکاتبه و سوال و جواب را ولذا اشعری قائل ا« کتب بعض اصحابنا»

 نقل کرده اسی(

ِد بِْن الَْحَسِن اأْلَْشَعِريِّ   : اگر مقصود محمد بن الحسن بن ابی خالد اشعری: توثیق خاص ندارد و اگر شخصی دیگر نیز باشسد، ُمَحمَّ

رخی اجالء از او روایی نقل کرده اند مثل علی بن مهزیار، احمد بن محمد بن عیسی از او مع الواسطه توثیق ندارد. )مگر این که بگوییم ب

 از او روایی نقل کرده اسی( ولی این وجوه عام، نیز تاّم نیستند.

 مام اسی.ولذا سند این روایی تمام نیسی ولی با این حال همان دو روایی قبلی و آیه شریفه برای اثبات مدعای ما کافی و ت

 نتیجه: هر فایده ای انسان به دسی بیاورد ولو از امور اعتباریه باشد، خمس دارد.
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 تطبیق بر موضوع بحث 
شود ولی از آن جایی که بحسث مسا در مسورد حق اختراع، سرقفلی و... می مثل هر چند بحث عام اسی و شامل انواع امور اعتباری

 دهیم:سهام اسی، نتیجه بحث از متعلق خمس را بر سهام تطبیق می

 :مختلفی که در بحث ماهیی سهام مطرح اسی، حکم مسئله را باید بررسی کنیم بر اساس مبانی

ها و اموال خارجی شرکی و خود شرکی باشد: هسی  مشسکلی نسداریم و حتسی اگسر بر اساس این که مقصود از سهام، سرمایه .1

ر این مبنا، شرکی بسدون شود، زیرا دشمول ادله خمس نسبی به امور اعتباری را نپذیریم، سهام مشمول متعلقات خمس می

واسطه مملوک سهامداران اسی و اموال شرکی نیز با واسطه )در طول مالک شرکی بودن( مملوک سهامداران اسی. در ایسن 

مبنا اگر به لحاظ اموال شرکی نظر کنیم، از باب موجود خارجی بودن، متعلق خمس هستند و اگر بسه لحساظ خسود شسرکی 

شسود د اعتباری اسی و از آن جایی که عرفاً دارای ارزش اسی و در مقابلش مال پرداخی مسینظر کنیم، از باب این که موجو

باشند، متعلق خمس قسرار شود و اثبات شد که امور اعتبارِی داراِی ارزش نیز متعلق خمس میفلذا مال و فایده محسوب می

 گیرند.می

بسه  و ر این صورت سهامداران، طلبکاران از شسرکی هسستندکار بودن از شرکی اسی: دکه مقصود از سهام، طلببر اساس این .2

که مالی که طلب دارنسد، موجسود خسارجی و پسول میزان ارزش سهام خودشان، از شرکی طلبکار هستند، ولذا با توجه به این

بسل فرمایند که طلب قابل وصول خمس دارد و در این جسا نیسز قاشود، که علماء میاسی، وارد بحث خمس دین و طلب می

توانسته اسی سهام خریداری نکند تا طلبکار از شرکی نشود، ولی اقدام کرده اسسی و قابسل وصول اسی و شخص خودش می

کسه بایسد )البتسه ایسن شسود.باشد فلذا با فراهم شدن سایر شرایط وجوب خمس، پرداخی خمس آن واجب مسیوصول نیز می

خمس ارتفاع قیمی واجب اسی، بحث دیگری اسی که در جای خود  کهخمس قیمی اولیه سهام را باید پرداخی کرد یا این

 باید دنبال شود(.

جایی که در این صورت نیز، سهام قابل که مقصود از سهام، حّق و یا مال اعتباری باشد: اگر حق باشد، از آنبر اساس این .3

ی؛ اگر مال اعتباری نیز باشد، بر آن صادق اس« فایده»شود پس خرید و فروش اسی و در مقابل آن، مال پرداخی می

کند، پس در هر صورت چه حّق باشد و چه مال اعتباری، مشمول اطالق آیه و روایات باب خمس بر آن صدق می« فایده»

 شود.شود و متعلق خمس میمی

، تباری نیز دانستیمکه با الغای خصوصیی ادله را شامل امور اعیا این پس اگر اطالق را در ادله مربوط به خمس پذیرفته باشیم

و گفته و الغای خصوصیی را نیز نپذیرفتیم سهام طبق تمامی مبانی، متعلق خمس خواهد بود ولی اگر اطالق را نپذیرفته باشیم 

-شود، در این صورت بر اساس مبنای اول، طبق فرضی که سهامداران مالک شرکی میباشیم که ادله شامل امور اعتباری نمی

گیرد و همچنین بر اساس امری اعتباری اسی فلذا متعلق خمس قرار نمی شخصیی حقوقی و که شرکیشوند، از آن جایی 

سهام متعلق خمس قرار نمی گیرد، زیرا که در این صور باید به مرجع فوقانی در ، )سهام حّق یا مال اعتباری باشد( مبنای سوم

 قانی لفظی را نپذیرفته باشیم باید به اصل عملیه اسی و حتی اگر مرجع فو« عدم وجوب خمس»جوع کنیم که بحث خمس ر
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تناسب مراجعه شود که در این صورت نیز باید مالحظه شود که مبنا در بحث تعلق خمس چیسی؟ آیا خمس به خود مال تعلق می م

 گیرد یا سایر مبانی.گیرد یا به ذّمه تعّلق می

 

 

 

 

  

 


