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Abstract
The duty to pay Khums and possession of its subject matter deserve reconsideration

from the viewpoint of positive and imperative consequences. Such reconsideration
depends on the nature of this rule and how it applies to property. The above said rule
may be conceived in three ways:  pure imperative rule, positive rule of indebtedness
and joint ownership (real joint ownership, joint ownership of property and joint
ownership of a whole out of a specific aggregate of goods). The majority of Islamic
jurists maintain that this rule is not of a pure imperative nature and evidently, a
positive rule is applicable to the case as a result of the imperative rule. Nonetheless,
the nature of this positive rule is contentious. According to the famous opinion, such
positive rule is the realization of joint ownership for Khums owners and unless the
property is destructed or there is excessive use or failure of due care, it does not
indebt the duty-bound person. However, this opinion is in contrast with certain other
elements of the rule. By extracting the elements of Khums and given the literal
meaning of Quran verses and hadiths (traditions), one may conclude that although
the initial rule in this field is its application to the physical property in the form of
joint ownership, such ownership is instable for Khums owners and the property
owner's possessory acts make him indebted and his possessory acts as to Khums
subject-matter are valid and he is merely responsible for the value and price of
Khums.
Keywords: Khums, imperative rule, positive rule, joint ownership, joint ownership of
property
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مقدمه

خمس، حقی مالی است که خداوند در مواردی خاص بر بندگانش واجب کرده است. این حـق مـالی 
اند اینگونـه بـا برای خداوند، پیامبر و ذریه علیهم السالم ایشان است؛ آنان که از گرفتن صدقات منـع شـده

الی از ضروریات دیـن ). فریضه خمس به عنوان یک وظیفه م١٤اند (سبحانی، خمس مورد اکرام قرار گرفته
مـا َغِنْمـُتْم ِمـْن «کند) و خداوند در قرآن به آن تصریح می٥/ ١٦اسالم است (صاحب جواهر،  َو اْعَلُمـوا َأنَّ

ُسوِل َو ِلِذی اْلُقْربی َو اْلیتامی َو اْلَمساکینَشی ِه ُخُمَسُه َو ِللرَّ ). هرچنـد مـورد آیـه تنهـا ٤١(انفـال: » ٍء َفَأنَّ ِللَّ
پنجم به کار نه حقیقتی شرعیه بلکه در معنای لغوی یعنی کسر یک» خمسه«ارالحرب است و تعبیر غنائم د

) ولی فقیهان با الغای خصوصیت، حکم خمس را به سـایر مـوارد نیـز تسـری ٣٣٤رفته است (بروجردی، 
اند (همان).داده

ال آن تنهـا بـا قصـد فریضه خمس به عنوان یک حق مالی از جمله عباداتی معرفی شده است کـه امتثـ
شود. به این معنا عبودیـت دارای دو بعـد مـادی و معنـوی اسـت. بنـابراین حقـوق مـالی تقرب حاصل می

گاه حقیقت ایمان به الله است. ایمان حقیقی زمانی در فرد متجلی خواهد شد کـه تـوان مقاومـت در تجلی
پرداخت حقوقی مالی است که در قرآن، ترین جلوه آن برابر جذبه دنیوی را در خویش متجلی سازد که مهم

ـِه «جهاد در راه خداوند معرفی شده است  اْنِفُروا ِخفافًا َو ِثقاًال َو جاِهُدوا ِبَأْمواِلکْم َو َأْنُفِسـکْم فـی َسـبیِل اللَّ
تطهیـر کنـد ها و تعلقـات مـادی ) تا وجود انسانی را از آلودگی٤١(توبه: » ذِلکْم َخیٌر َلکْم ِإْن کْنُتْم َتْعَلُمون

ُرُهْم َوُتَزکیِهم ِبَها َوَصلِّ َعَلیِهْم ِإنَّ َصالَتک َسکٌن َلُهْم َوالّلُه َسِمیٌع « (توبـة: » َعِلیٌم ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
١٠٣  .(

شـود از جملـه اینکـه در صـورت با توجه به جایگاه و اهمیت وجوب حقوق مالی، سواالتی مطرح می
الهی به یک مال، چه سرنوشتی در انتظار آن مال است؟ آیا پرداخت حقـوق مـالی تنهـا یـک تعلق حقوق ا

وظیفه شرعی و االهی است و اثری در مال ندارد یا اینکه وضع این حقوق، وضعیت حقوقی اموال و حـدود 
خمـس در دهد؟ از سویی دیگر آیا الـزام بـه پرداخـت مالکیت و تصرفات مالکانه را نیز تحت تأثیر قرار می

حقوق کنونی وجاهتی دارد یا اینکه این حکم صرفًا دارای جنبه شرعی است و ثمره حقوقی در برندارد؟
بنابراین ضروری است تا با نگاهی دوباره به ماهیت حکم و بررسی آرای فقیهان، در این مسئله بـه رفـع 

ابهام پرداخت.
دان اسـالمی در نحـوه تعلـق تکـالیف این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسـی آرای اندیشـمن

دهد تا به پردازد و وضعیت حقوقی اموال متعلق حق مالی خمس را مورد واکاوی قرار میشرعی به اموال می
شـود، دسـت ها در جامعه دست به دست میحلی برای مشکل اموالی که بدون پرداخت حقوق مالی آنراه
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یابد. 

ماهیت حکم پرداخت خمس
علق حکم الهی خمس به اموال، حاالت متعددی قابل تصور است و بسته به نحـوه تعلـق درباره نحوه ت

) که در ٢٢١/ ٢شود. در برخی متون تا نه مورد بیان شده (منتظری، حق به مال، حکم تصرفات متفاوت می
نیز شود و در قالب نحوه تعلق حکم، به وضعیت تصرفاتاین مقاله، انواع مشهور آن در چهار قسم ذکر می

اشاره خواهد شد.
. تکلیفی محض١

از جمله فروض حکم وجوب خمس بر اموال، این است که صرفًا حکم تکلیفـی محـض باشـد بـدون 
در حج که یک حکم تکلیفـی » هدی«اینکه حقی به ذمه مالک و یا بر عین خارجی تعلق گیرد. مانند حکم 

گر بـر کسـی خمـس واجـب گـردد و او ). مطابق این صورت، ا٣٢٣/ ٢ت (به نقل از شاهرودیمحض اس
نپردازد، حکم تکلیفی را امتثال نکرده و مرتکب معصیت شده است و هیچ ضمان مالی متوجه وی نخواهـد 

بود.
بی تردید در صورت پذیرش این دیدگاه، تصرفات مادی و حقوقی در مال متعلق خمس جائز و صحیح 

و اثر وضعی ندارد اما ظـاهرًا ایـن احتمـال است چرا که حکم وجوب تکلیفی محض است و ضمانت اجرا 
) و قـائالن بـه وجـوب حکـم ٢٢١/ ٢قائلی نداشته و ظواهر نصوص دینی بر خـالف آن اسـت (منتظـری، 

رو اگر امـوالی از راه تکلیفی زکات و خمس، به ایجاد حکم وضعی به تبع حکم تکلیفی اذعان دارند. از این
فل الزم است تا خمس اموال وی را بپردازد (لنکرانـی، جـامع کسب برای طفل نابالغی جمع شود بر ولی ط

).١٥٤المسائل، 
بنابراین اگر چه حکم وجوب پرداخت خمس ماهیتًا حکم تکلیفی است لیکن به تبع آن، حکم وضـعی 
نیز وجود دارد که در این خصوص فقها اختالف نظر دارند و در ادامه به مشهورترین نظریـات در ایـن بـاب 

.پردازیممی
. تعلق حکم وضعی به ذمه٢

شود که آیا این حکم وضعی، بدون در با پذیرش آثار وضعی حکم تکلیفی خمس، این سؤال مطرح می
ای که پیش از جداسازی آن حق مالی، مالکیت مکلف نظر گرفتن عین مال، به ذمه تعلق گرفته است به گونه

شوند و پیش از آن مال جدا شده صاحب حق بر همه مال باقی باشد و صاحبان خمس پس از جداسازی در 
تنها ذمه صاحب مال به پرداخت خمس مشغول باشد؟ در واقع آیا حکم مال متعلق خمس مانند نذر است 
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شود و تنهـا بـرای که مال نذر شده تنها در هنگام وفاء به نذر با قصد تقرب، از ملک صاحب مال خارج می

شود و نه ملکیت فعلیه؟منذوٌرله استحقالی در آن مال ایجاد می
). ٣٢٤/ ٢نـدارد (بـه نقـل از شـاهرودیدر دیدگاه برخی از محققان، تعلق حکم وضعی به ذمه قائلی

لیکن شهید اول در ضمن شمارش اسباب افاده ملک، قبض زکات و خمس و نذر را از اسباب ایجـاد کننـده 
دهد که صاحبان خمس همانند نذر، ن می). این مطلب نشا٣٦/ ١مالکیت شمرده است (القواعد و الفوائد، 

پیش از قبض خمس مالکیتی در مال متعلق خمس ندارند. از برخی از حواشی شهید نیز این گونه نقل شده 
است که ایشان تعلق خمس در مکاسب را در ذمه دانسته است (الحاشیة النجاریة به نقل از عاملی، مفتـاح 

ه وجود سیره مستمره در تصرف در معادن و مکاسب، تعلق خمـس ). برخی نیز با توجه ب٣٦٦/ ١١الکرامة، 
) و برخی دیگر از فقها نیز تعلق خمس در اربـاح مکاسـب بـه ١٨٩به ذمه را بعید ندانسته (کاشف الغطاء، 

) و گروهی در خمس زراعتی که هنـوز درو نشـده صـراحتًا بـر تعلـق ١٧٣اند (ابن طی، ذمه را تقویت کرده
أمـا الخمـس «اند: ) و برخی با تسری آن به سـود تجـارت نوشـته٨٩/ ٣عراقی، اند (دهس به ذمه فتوا داخم

).٣١١/ ١(صیمری، » الواجب فی أرباح التجارات و الزراعات فهو واجب فی الذمة دون العین
الزمه این قول تحقق حکم وضعی اشتغال ذمه به محض وجوب تکلیفی است به نحوی که تلف شـدن 

ه نخواهد بود. این حکم متناقض با دیدگاهی است که حکم پرداخت خمس را بـه عـین مال رافع اشتغال ذم
داند چراکـه در صـورت مال سرایت داده و اثر وضعِی حکمِ وجوِب پرداخت خمس را اشاعه در ملکیت می

مانـد. بنـابراین شود و چیزی بر عهده مکلف باقی نمیتلف، تلف به نسبت سهم صاحبان شریک توزیع می
ه بتوان از ادله شرعی جواز تعلق به ذمه را برداشت کرد، طبعًا تلف مال در وجـوب پرداخـت خمـس چنانچ

تأثیری نخواهد داشت.
این جانب از درآمد سالیانه خود زمینی برای محّل «در استفتائی از یکی از مراجع اینگونه سؤال شده که 

ور در مسیر خیابان قرار گرفته اسـت، آیـا ام فرا رسیده و زمین مذککسب خریداری کردم اکنون سال خمسی
این زمین متعّلق خمس است؟ در پاسخ آمده است: اگر قبل از اینکه در مسیر خیابان قرار گیرد خمس به آن 

(لنکرانی،» اید.اید، باید اکنون بپردازید، زیرا که مدیون شدهتعّلق گرفته و استقرار یافته باشد و آن را نپرداخته
).٢٠١جامع المسائل،

. تعلق حکم وضعی به عین به نحو استحقاق٣
از منظری دیگر، حکم وضعِی ناشی از خمس، ماهیتًا اشتغال ذمه است لیکن مال موضوع خمـس نیـز 

؛ اشـتهاردی، ١٣؛ اراکـی، ٥٥٩/ ٩؛ حکـیم، ٢٢٥گیرد (نجـم آبـادی، متعلق حق صاحبان خمس قرار می
حق ایشان تصرف در مال جـایز نیسـت و مـال متعلـق ) و پیش از پرداخت٤٥٥/ ١١؛ سبزواری، ٢٣/٣٨٧
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شود که دینش را از آن مال خمس نظیر عین مال مرهونه خواهد بود به نحوی که حقی برای مرتهن ایجاد می

مرهونه استیفا نماید. در این قول مال از ملک صاحب آن خارج نشده بلکه ذمه صاحب مال به حق صاحبان 
شود لکن پیش از آن صـاحب ا پرداخت این حق، مال از رهنیت خارج میمشغول شده است به نحوی که ب

). در واقع همانند تصرف در عین مرهونه ٢٤٣مال تنها در چهارپنجم مال حق تصرف دارد (روحانی قمی، 
).٣٦٤اند (سبحانی، تصرف در مال متعلق خمس را جایز ندانسته و بیع آن را فضولی پنداشته

ر واقع حکم وضعی ناشی از حکم وجوب پرداخت خمس، ابتدائًا حکم وضعی بر اساس این دیدگاه، د
اشتغال ذمه است و به تبع این اشتغال ذمه، اموال مکلف، نیز پشتوانه و وثیقه دین مزبـور اسـت و صـاحبان 

اند لیکن حق ایشان از جنس مالکیت نیسـت و اشـاعه خمس، بر مال متعلق خمس نیز حق عینی پیدا کرده
شود.ایجاد نمیدر ملکیت 

ناگفته نماند در صورت پذیرش این دیدگاه، همانند فرض سابق، تلف مال موضوع خمـس، تـأثیری در 
اشتغال ذمه ندارد و در هر حال مدیون خمس مکلف است ذمه خود را از سایر اموال بری سازد.

خمـس تنهـا بـه البته احتمالی دیگر نیز وجود دارد که بدون مشغول الذمه شدن مکلف، حق صـاحبان 
توانند از عین بهره گیرند؛ مانند حق مجنی علیه بر عبـِد جـانی کـه عین مال تعلق گیرد که از باب تقاص می

مالک عبد، مشغول الذمه نخواهد بود و حق اولیای مجنی علیه، جامعی بین نفس عبد و قیمت اوسـت. در 
عی بین عین و قیمـت اسـت و ورثـه این صورت قوام به شخص عین نیست بلکه به مالیت آن است که جام

). در ایـن صـورت ٢٢٣/ ٢توانند عین یا قیمت آن را مالک شـوند (منتظـری، ملکیت فعلیه ندارند بلکه می
همه تصرفات در مال متعلق خمس صحیح خواهد بود.

. تعلق حکم وضعی به عین به نحو ملکیت٤
احبان خمـس، مالـک مقـدار صورت دیگر تعلق حکم خمس به عین مال است به این صورت کـه صـ

پنجم مال) هستند. از این رو هریک صاحبان خمس با مالک مـال، بـه نسـبتی شـریک نصاب خمس (یک
های مختلفی دارد که در ادامه تحلیل خواهد شد.خواهند بود؛ اما این شراکت خود صورت

صورت اول: مشارکت در مالیت
اند (خـویی، الیت مال متعلق خمـس دانسـتهبرخی از فقهاء، شراکت صاحبان خمس را مشارکت در م

) به نحوی که صـاحبان خمـس در مالیـت مـال ٢٤٨؛ روحانی قمی، ٣٣٣/ ٢؛ شاهرودی، ٢٨٩المستند، 
اند. بنابر این قول هرچند تصرف در عین مال نیز غصب و حرام است ولی دفع قیمـت متعلق خمس شریک

متعلق حق او مالیت مال بـوده و حقـی در مطالبـه سهم شریک به عنوان ادای مالکیت او خواهد بود چراکه
نفس عین نخواهد داشت یعنی خصوصیات عینیه ملک تمامًا بـر ملـک صـاحب آن بـاقی خواهـد مانـد و 
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))٢/٣٣٣ال تعلق گرفته است (شاهرودیخمس تنها به مالیت خارجی آن م

)، بیع آن ٢٨٧المستندری از مال نخواهد شد (خویی، شرکت در مالیت باعث منع از تصرف در مقدا
ف ذاتًا اجازه تبدیل آن به عین دیگـر  دیگر فضولی نیست و نیاز به اجازه ارباب خمس نخواهد داشت و مکلَّ

).٢٤٢یا قیمت را خواهد داشت چراکه مهم حفظ مالیت مال متعلق خمس است (روحانی قمی، 
). ثانیًا ٢٢٨داشت (سیفی مازندرانی، در واقع در این دیدگاه اوًال شخص قدرت انتقال به ذمه را خواهد 

شود؛ ماننـد مشـارکت شراکت در تمام مال تحقق یافته و در صورت تلف به نسبت سهم صاحبان توزیع می
زوجه با ورثه در مالیت مال غیر منقول که اوًال معامله در چنین مالی، تازمانی که به اعدام موضوع (مثل هبه 

قهری نیز در ملکیت وی مؤثر است. ثالثًا مکلف در پرداخت خمس از و اتالف) منتهی نشود، جایز و تلف
).٣٦٥عین مال یا قیمت آن مختار است (سبحانی، 

صورت دوم: مشارکت به نحو کلی در معین
اند، یعنی برخی دیگر از فقیهان، شراکت صاحبان خمس با صاحب مال را به نحو کلی در معین دانسته

ق گرفته است، لیکن مقدار خمس در خارج دارای تعین نیست بلکه بـین خمس هرچند به مال خارجی تعل
اجزای مال مردد است تا اینکه صاحب مال فردی از آن را معین سازد و پرداخت نماید و یـا اینکـه خـود بـه 

پنجم با صاحب خود در خارج تعیین پیدا کند. در این صورت صاحبان خمس، به نحو کلی در معین در یک
تواند در چهارپنجم مال بدون کسب اجازه تصـرف کنـد و در صـورت ارند و صاحب مال میمال شراکت د

پنجم مال فضولی خواهد بـود و در صـورت تلـف مـال و بـاقی مانـدن بیِع کل مال متعلق خمس، تنها یک
). در واقع اصل بر بقاء والیت مالک بر مـال ٤٠٠/ ٢پنجم، همان خمس محسوب خواهد شد ( یزدی، یک

/ ١١ت و صرف تعلق حق خمس به نحو اجمالی مانع تصرف در بعـض نخواهـد بـود (سـبزواری، خود اس
٤٦٠.(

اثر متمایز این فرض با نظریه اشاعه حقیقی در عین این است کـه اوًال تصـرفات مـادی مالـک در مـال 
) و بر اساس فرض مزبور، تلف بعض مـال٢١٥/ ١٠نیازمند اذن صاحبان خمس نیست (صافی گلپایگانی، 

تأثیری در ملکیت صاحبان خمس ندارد و بر فرض تلف چهار پنجم، یک پنجم باقی مانده به عنـوان ملـک 
کند؛ در حالی که در اشاعه حقیقی به نسبت شرکت تلـف، از آِن صاحبان خمس خود به خود تعین پیدا می

شود.همه محسوب می
/ ٧؛ فیـاض، ٢٥٠؛ روحانی قمی، ١٠٠٩/ ٢این نظریه مورد انتقاد بسیاری از فقها قرار گرفته (منتظری، 

) و بر اسـاس ادلـه خمـس، نظریـه مالکیـت و اشـاعه ٢١٥/ ١٠؛ صافی گلپایگانی، ٥٥٨/ ٩؛ حکیم، ١٧٩
حقیقی ارائه شده که در ادامه به تحلیل آن خواهیم پرداخت.
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صورت سوم: مشارکت حقیقی

تعلق خمس به میزان خمـس از منظر مشهور فقها حکم وضعی خمس باعث خارج شدن مقدار مال م
شوند و این مشارکت، حقیقی و در شود و صاحبان خمس با صاحب مال شریک میاز مالکیت شخص می

پنجم آن متعلق به صاحبان خمس خواهـد بـود. همه اجزای مال خواهد بود یعنی در هر جزئی از مال، یک
بتدا استخراج کننده تنهـا مالـک نسـبت به عنوان مثال این گروه در باب خمس معادن معتقدند که از همان ا

پنجم آن، ملِک صاحبان خمس خواهد بود (شیخ طوسی، شود و یکچهارپنجم از معدن استخراج شده می
).٤٣٥/ ١؛ عالمه حلی، ٦٢١/ ٢؛ محقق حلی،٤٨٨/ ١؛ ابن ادریس،٣٠٦/ ٢؛ طبرسی٢٣٧/ ٢المبسوط، 

خمسـه، فیـه الخمـس، «ست چرا که تعـابیر ترین ادله مشهور فقهاء، روایات و آیات باب خمس امهم
به نحو مشارکت حقیقی است و داللت بر تعلق خمس به عین دارد. بـه عنـوان » الخمس علیه، الخمس فیه

پنجم از عـیِن ) ضمیر راجع به غنیمت است یعنی یـک٤١(انفال: » َفَأنَّ ِلّلِه ُخُمَسهُ «در » خمسه«مثال تعبیر 
). تعبیر ١٧٧/ ٧خمس در ادله در کسر مشاع ظهور دارد (فیاض کابلی، غنیمت، متعلق حکم است و تعبیر 

) و ٢٩٠/ ١(ابـن بابویـه، » فیما یخـرج مـن المعـادن ... الخمـس«نیز اینگونه است. تعبیر » فیه الخمس«
(شـیخ » حتی الخیاط لیخیط قمیصـا بخمسـة دوانیـق فلنـا منـه دانـق«روایتی از امام صادق علیه السالم: 

).٥٥/ ٢ار، طوسی، اإلستبص
) ظهور در فرد کلـی مـردد در مـال ٢٢٩(حمیری، » فی کل اربعین شاًة شاةً «البته در باب زکات، تعبیر 

) ١٩٦(شـیخ مفیـد، » فی کل خمس من االبل شاة«) و یا تعبیر ٢٢٩معین خارجی دارد (سیفی مازندرانی، 
فـوق، اشـاعه در ملکیـت )، لیکن ظهور روایـت٢٨٩صریح در شرکت در مالیت است (خویی، المستند، 

است.
در هر حال الزمه قول مشهور، عدم جواز تصرف در مال متعلق خمس خواهد بود به نحوی که تصرف 

/ ١تفصـیل الشـریعة، در آن بدون اذن شرکاء، حرام و حکم غصب اموال دیگران را خواهد داشت (لنکرانی،
بود و به نسبت سهم باید توزیع شـود و فـروش ). نمای آن مال نیز تابع ملک خواهد ١٤٢/ ١؛ تبریزی، ٦٣٨

/ ٢شود و صحت آن متوقف بر اجازه حـاکم شـرع دانسـته شـده اسـت ( یـزدی، آن بیع فضولی پنداشته می
مالک ضامن سهم صاحبان خمس خواهد بـود و ) و در صورت اتالف و تفریط، ١٧٧؛ جوادی آملی، ٣٩٩

در صورت تلف مقداری از مال، این تلف به میزان شراکت شرکاء در سهم همه خواهد بود.

نقد و بررسی دیدگاه مشهور
های تـوان بـه دالئـل و مؤلفـهدر نقد دیدگاه مشهور در خصوص مالکیت حقیقی صـاحبان خمـس می
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ا مالکیت حقیقی سازگار نیسـت کـه در ایـن بخـش بـه تحلیـل آن دیگری از احکام خمس اشاره نمود که ب

خواهیم پرداخت.
. اشکال در ظهور نصوص١

انـد بـا ایـن برخی از محققان ظهور نصوص دینی، در تعلق به عین بـه نحـو اشـاعه حقیقـی را نپذیرفته
است چراکـه در کسر مشاع به نحو ملکیت، مبتال به اشکال» الخمس«یا » خمسه«توضیح که ظهور تعبیر 

به قرینه تباین ظرف و مظروف، اینکه خمس مظروف عین قرار داده شده منظور مقداری از مال است کـه بـا 
خمس برابر است خصوصًا اینکه در برخی از نصوص ظرفیت به اسـتعال و ابتـدا تبـدیل شـده و از حـروف 

ان الّله أشرک الفقـراء فـی «یر ) مؤید دیگر اینکه در تعب٥٥٩/ ٩استفاده شده است (حکیم، » من«و » علی«
) از آنجا که شرکت حقیقی در نفس اعیان وجود ندارد به ناچار شراکت در ٦٢/ ٥(حکیمی، » أموال األغنیاء

).٢٨٩مالیت خواهد بود (خویی، المستند، 
فی القتـل خطـأ «در برخی موارد به معنای سببیت است مانند تعبیر » فی«خالی از ذکر نیست که تعبیر 

است (منتظری، » یفرض«و » یجب«متعلق به فعل ظاهر یا محذوف » فی«و در مواردی دیگر تعبیر » ةالدی
رو این روایات در مقام بیان موارد خمس است نه بیان آنچه ملک صـاحبان خمـس اسـت. ) از این٢٢٦/ ٢

اسـت کـه در شود و ملکیت نیاز به قرینـه نیز مفید مطلق اختصاص است که شامل حق نیز می» الم«تعبیر 
تنهـا ظهـور در اختصـاص دارد » الجـل للفـرس«) ماننـد تعبیـر ٤٥٦/ ١١مقام وجـود نـدارد (سـبزواری، 

) احتماالتی است که با توجه ٥٣٩/ ٣(کلینی، » الخمس من خمسة اشیاء«) و تعبیر ٣٨٨/ ٢٣(اشتهاردی، 
منشـأ خمـس باشـد و همگـی یا بیان مجرد» فی«باشد یا یه معنای » علی«به قرینه سایر روایات به معنای 

شود و نیز ظهور در اصل جعل دارد و نه ملکیت استفاده می» علی«محتمل است (اشتهاردی، همان) تعبیر 
که ظهـور در اشـاعه دارد اعـم از ملکیـت و حقیـت » خمس«و تعبیر » فی«نه حقیت. نهایت اینکه تعابیر 

لق خمس چون دارای افراد نیست اصًال اشـاعه است. لکن باید توجه داشت که در برخی از موارد اموال متع
).٣٨٦/ ٢٣معنا ندارد لذا در آن موارد، قطعًا مقدار خمس منظور است (اشتهاردی، 

. انتقال ضمان خمس به ذمه٢
انتقال ضمان خمس به ذمه، مورد تردید فقهاء قرار گرفته چرا که هـیچ دلیلـی بـر آن داللـت نـدارد کـه 

توان در باب زکات به آن ملتزم شـد ) لکن می٢٨٤ه باشد (خویی، المستند، صاحب مال چنین والیتی داشت
به نحوی که مالک والیتی مبنی بر تعیین زکات را داراست چنانکه روایاتی در صحت عزل و جواز جداسازی 

سازد خمـس را بـر ذمـه، ضـامن ). بر فرض اثبات، این والیت فرد را قادر می٢٨٧وارد شده است (همان، 
این صورت تصرف در مال متعلق خمس در صورت ضـمانت آن، بـا مشـکلی مواجـه نیسـت و در شود در
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نتیجه جایز است.

هرچند وجود والیت برای انتقال حق خمس از عین به ذمه مورد تردید فقیهـان قـرار گرفتـه اسـت و در 
ت به خمـس خمس، صراحت روایات باب زکات وجود ندارد لکن عالوه بر احتمال امکان سریان حکم زکا

توان در کالم فقهاء و برخی از روایات، چنین اشعاری را یافت. به عنوان مثال عمـوم بوسیله تنقیح مناط، می
َجْرَت ِبَها َفَأْنَت َلَهـا «برخی از روایات دال بر جواز انتقال به ذمه با تصرف در مال متعلق خمس است  َفِإِن اتَّ

ْبح فتوای خویش را تحـت عنـوان بـاب » وسائل الشیعه«). صاحب ٣٠٨/ ٩(حر عاملی، » َضاِمٌن َو َلَها الرِّ
/ ٩وارد کـرده (همـان، » کسی که گنجی را بیابد و آن را بفروشد خمس آن برعهده بایع است و نه مشـتری«

) که گویای این است در صورت فروش مال متعلق خمس، ضمان خمس در ذمه بـایع خواهـد بـود و ٤٩٧
تواند حاکی از انتقال حکم خمـس بـه ذمـه باشـد. منتقل خواهد شد. این فتوا میعین مال کامًال به مشتری 

ق خمس و زکات بوده است در صورتی که بنا داشـته باشـند بـدون  دیگر اینکه تصرف در ترکه میتی که متعلَّ
).١٩٤توضیح المسائل، مسامحه بپردازند جایز خواهد بود (خمینی،

ان خمس، فروش حصه یکی از شـرکاء کـه بـا فـرد نابـالغی محقق کرکی در صورت بر ذمه گرفتن ضم
) و صاحب جواهر نیز با اذعان به تعلق خمـس بـه عـین امـوال، جـواز بیـع ٢٦٣/ ٢شریک است را جایز (

) و اراکی جواز بیـع مـال متعلـق خمـس در نظـر ٢٢/ ١٦معادن را مبتنی بر ضمان خمس بر ذمه مالک آن (
). این امر در دیدگاه شـیخ انصـاری بـه دلیـل ٢٧٣اند (آن مال دانستهشیخ انصاری را همراهی آن با ضمان 

).٥٩١وجود سیره قطعیه و مقتضای جمع بین نصوص مجوزه و مانعه است (بنی فضل، 
لذا این امر نیز نافی اشاعه حقیقی در خصوص حکم خمس است زیرا در صورت اشاعه حقیقی امکان 

به ذمه گرفتن آن وجود ندارد.
مکلف هنگام پرداخت بین اصل مال و قیمت آن. اختیار ٣

از نظر برخی فقها، مالک ماِل متعلِق خمس، مخیر است که یا خمس عین مـال را بپـردازد یـا از مـالی 
). سیره قطعیه متشرعه بر کفایت دفع قیمت در ٢٧٨؛ شیخ انصاری، ٣٩٩/ ٢دیگر خمس را بپردازد (یزدی، 

توان مالک را مجبور ساخت از عین مال تنازل کند نحوی که نمیمقام وفای خارجی به خمس وجود دارد به
بلکه غرض اصحاب خمس بر مالیت عین متعلق خمس قرار گرفته و چه بسا الزام به پرداخت عین مسـتلزم 
سختی و عسرو حرج و اجحافی در حق مالکان دانست به نحوی که ادله خمس از آن منصرف (شاهرودی، 

).١ح ٥٥٩/ ٣به وسیله برخی از روایات مورد تایید قرار گرفته است (کلینی، ) و در مسأله زکات٣٣٥/ ٢
مخیر بودن مالک در پرداخت مالی دیگر غیر از عین مال متعلق خمس، منافی با اشاعه حق خمس بـه 

تـوان مـالی نحو ملکیت است چراکه در صورت پذیرش شراکت حقیقی، عین مال متعلق آنان اسـت و نمی
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نان تسلیم نمود.دیگر را به آ

. شرطیت قصد قربت در امتثال خمس٤
های مهم در تعلق خمس، عبادی بودن این حکم است به نحوی که بـدون قصـد قربـت از دیگر مؤلفه

). در واقع پرداخـت خمـس هماننـد زکـات، از عبـادات ٢٨٩/ ١٠امتثالی محقق نخواهد شد (گلپایگانی، 
حاکم یا امـام -مثل ولی یتیم و ممتنع-در موارد عدم امکاناست و قصد قربت در صّحت آن معتبر است و 

گیـرد کند. همچنین ُخمِس مأخوذ از کّفار با نیت امام یا نایب عام یـا خـاص، صـورت مییا ولی، نیت می
).١٢٦/ ٢(بهجت، 

این امر نافی تعلق حکم خمس به عین به صورت مشارکت حقیقی و مالکیت برای ارباب خمس است 
عین مال متعلق خمس، ملک فقیر باشد به هر عنوان که مالش را تحویل بگیرد مجزی خواهد بود چراکه اگر 

از این رو معقول نیست تکلیف همچنان باقی باشد در صورتی که بدون قصد قربت مالش را تحویل بگیـرد 
).٢٢٢(منتظری، 

. عدم وجوب پرداخت خمس در مال غیر مخمس از سوی منتقل الیه٥
فقیهان بر حرمت معامله بر مال متعلق خمس قرار گرفته است لکـن چنانچـه بـا آن مـال هرچند فتوای

شـود. اند یعنی حتی اگر آن را ببخشد خمس به ذمه بخشـنده مسـتقر میمعامله شود حکم به صحت نموده
دمـة کل ما ینتقل إلی المؤمن ممن ال یخمس أموالـه ألحـد الوجـوه المتق«این امر بنابر این قاعده است که 

یعنی هر آنچه که از اموال غیر مخمس به شیعه مؤمن منتقل » بمعاملة أو مجانا یملکه فیجوز له التصرف فیه
شود برای او جایز است که در آن تصرف نماید چراکه ائمه آن را بـر شـیعه از روی تفضـل و امتنـان، حـالل 

؛ شـیخ ٢٦٣/ ١روس الشـرعیة، ؛ شـهید اول، الـد٣٤٥/ ١؛ فاضـل مقـداد،٤٩٨/ ١اند (ابن ادریـس، کرده
/ ٢؛ وحیـد خراسـانی، ٣٤٧/ ١؛ خـویی، منهـاج الصـالحین، ١٤٩/ ١٦؛ صاحب جـواهر، ٣٨٤انصاری، 

). این فتوا به روشنی با قول مشهور در تعلق اموال حکم خمـس ٤١١/ ١؛ سیستانی، ٣٥٣/ ١؛ تبریزی؛ ٣٨٦
د که حکم خمس ابتدائًا بـه نحـو ملکیـت به نحو ملکیت اشاعی در تنافی است. البته این احتمال وجود دار

مشاع به عین تعلق گرفته باشد اما به دلیل خاص، تصرف در آن نیز جائز باشد و صاحبان مال، اجازه تصرف 
یـک از فقهـای ناقـد در آن را داده باشند لیکن نگارندگان دلیل و مستندی بر این احتمال پیدا نکردنـد و هیچ

اند بلکه به دالئل مطروحه فوق حکم خمس را متعلـق بـه عـین ا بیان نداشتهنظریه مشهور نیز این احتمال ر
اند.مال ندانسته

ای را عدم تعلق خمس به عین دانسته است سپس به قـول صاحب مفتاح الکرامه نیز علت چنین قاعده
/ ١٢لی، کند که خمس در مکاسب را به نحو تعلق در ذمه دانسته بود (جواد عـامشهید در حواشی اشاره می
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٦٦٧.(

بایست در پی راه سازد و میهای فوق دیدگاه مشهور را با مناقشه جدی مواجه میبنابراین دالئل و مؤلفه
حل دیگری برآمد.

تحلیل نگارندگان 
شاید بتوان دیدگاه شـیعه را در بـاب خمـس و نحـوه تعلـق آن بـه امـوال را از طریـق مـالک قـرار دادن 

دست آورد. سیره مستمره تا عصر معصوم وجود دارد که صـاحبان مس بههای حکم خخصوصیات و ویژگی
ها را تبدیل کرده و ارزش و قیمت آن را به امام معصـوم اموال مخمِس خویش اعم از معدن، غوص و یا گنج

اند عالوه بر اینکه برخی از روایات نیز در این مسئله وجود دارد. همچنین سنجش نصاب در خمـس بـا داده
شده است به عنوان مثال در غوص یا معادن مواد استخراج شده زمـانی کـه در قیمت آن حاصل میارزش و 

) ماننـد ١٧٠گرفت (ابوالصـالح حلبـی، رسید خمس بدان تعلق میقیمت و ارزش به یک دینار و بیشتر می
ُد ْبُن َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن َقاَل: ُسِئَل َأُبو اْلَحَسِن ُموَسی بْ «روایت  ْؤُلِؤ ُمَحمَّ ا یْخَرُج ِمَن اْلَبْحِر ِمَن اللُّ ُن َجْعَفٍر ع َعمَّ

ِة َهْل فیها َزکاٌة َفَقاَل ِإَذا َبَلَغ ِقیَمُتُه ِدینَ  َهِب َو اْلِفضَّ َبْرَجِد َو َعْن َمَعاِدِن الذَّ (حر » ارًا َفِفیِه اْلُخُمُس َو اْلیاُقوِت َو الزَّ
دسـت حضـرت ه عقیده به نگهداری خمس و رسـاندن آن به)، یا در زمان برخی از فقها ک٤٩٩/ ٩عاملی، 

کردنـد گاه اصل خمس و یا زکات خویش را نگهداری نمی) هیچ١٧٣ولی عصر داشتند (ابوالصالح حلبی، 
ای مال متعلق خمس چراکه در غالب موارد اصًال چنین امکانی وجود نداشت بلکه بدون هیچ شک و شبهه

ها نافی قول به مالکیت عـین بـه نحـو کردند. این ویژگین را نگهداری میرا شخصًا به قیمت مبدل کرده و آ
هایی اشاعه است. از سویی دیگر ظواهر آیات و روایات در تعلق به عین بسیار با اهمیـت اسـت و شاخصـه

نظیر عدم ضمان در صورت تلف، حرمت تصرف در مال متعلق خمـس، در تأییـد تعلـق خمـس بـه نحـو 
اند. در های خمس برآمدهشاره است. البته سایر اقوال نیز سعی در تطبیق سازی مؤلفهمالکیت اشاعی قابل ا

هایی پرداخته است که با مبنـای اتخـاذی در تعـارض اسـت. نهایت هریک از اقوال به توجیه و تأویل مؤلفه
یک از اقوال بیانگر تمام ماهیت خمس نزد شیعه نیست.توان ادعا نمود هیچبنابراین می

گیريهنتیج
های مسئله خمس در روایات و نصوص دینی، و ارائه دیدگاهی جامع ها و شاخصهبندی ویژگیاز جمع

گیرد لکن در مقام وفای بـه توان اینگونه نتیجه گرفت که خمس در ابتدا به عین تعلق میدر مورد خمس، می
صرف در آن مالـک مخیـر بـه توان آن را تبدیل و ارزش آن را پرداخت کرد یعنی در صورت عدم تخمس می
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پرداخت عین یا قیمت آن خواهد بود و در صورت تصرف در آن، ضامن مقدار خمس است. در واقـع نحـو 
تعلق خمس به عین یا ذمه به نحو بدلی است و اگر چه ابتدائًا خمس به عین تعلق گرفته است اما این تعلـق 

تقل شـود. در ایـن صـورت تصـرفات در مـال تواند به ذمه منو مالکیت صاحبان خمس مستقر نیست و می
متعلق خمس با ضمان مقدار خمس جایز خواهد بود؛ یعنی هرچند در ابتدا خمس بـه ذمـه تعلـق نگرفتـه 

تواند در ذمه مستقر شود.است لکن می
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