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 بسم اهلل الرمحن الرحمی 
 العاملنیالحمد هلل رب و 

 اهلل یلع سیدنا وصلی 
 و آله الطاهرینمحمد 

 



 [الخمس فيو يجب فيما فصل] 

   :أشياء سبعة ىو و الخمس فيو يجب فيما فصل

 بإذن يكون معهم بالمقاتلة قهراً  الحرب أىل من الكّفار من المأخوذة الغنائم :األّول
 و المنقول و يحوه، لم ما و العسكر حواه ما بين فرق غير من السالم؛ عليو اإلمام
 نحوىا و األشجار و كاألراضي غيره



 اْبنِ  وَ  اْلَمساكينِ  وَ   اْلَيتامى وَ   اْلُقْربى ِلِذي وَ  ِللرَُّسولِ  وَ  ُخُمَسوُ  ِللَّوِ  فََأنَّ  ءٍ  َشيْ  ِمنْ  َغِنْمُتمْ  َأنَّما اْعَلُموا وَ 
 ءٍ  َشيْ  ُكل     َعلى اللَّوُ  وَ  اْلَجْمعانِ  اْلتَ َقى يَ ْومَ  اْلُفْرقانِ  يَ ْومَ  َعْبِدنا  َعلى أَنْ َزْلنا ما وَ  بِاللَّوِ  آَمْنُتمْ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  السَّبيلِ 

 (41 :االنفال) َقدير

 

 غٌیوت هعٌای بِ یا است فائذة هطلق هعٌای بِ آیا است غٌوتن کلوِ هعٌای آیِ ایي در اصلی بحث
   .است جٌگی

 کٌین هراجعِ لغت هٌابع بِ بایذ بحث ایي شذى رٍشي برای

 شذ رکر م ى غ هادُ برای هعٌا سِ ایٌجا تا

 العدی جهة هي به هظفور کل / قبل هي یولک لن شیء افادة الفائدة هطلق : م ى غ  -1
 الفاضل و النواء و الزیادة و الربح/ (غیرهن و

 مشقة غير في ء بالشي الفوز :الغُْنمُ  -2

 غلبة و بقهر المشرکين مال من اخذ ما / (جنگی غنيمت) النفل :الغُْنمُ  و الَغِنيَمةُ  -3
 

 



ثَ َنا    َحدَّ

 

 الفائس به: الغانم الشیءَ .ه.ق 365  الغانم
 الفوز بالشیء من غیر مشقة: الغُنم .ه.ق 202 الغنم

 مال العدوّ الذی یؤخذ بقهر و غلبة: الغنیمة .ه.ق 161 الغنیمة
 مال العدو الذی یؤخذ بقهر و غلبة: الغنم .ه.ق 125 الغنم

 الفوز بالشیء من غیر مشقة: المَغنم .ه. ق 100 المغنم
 اخذه بقهر و غلبة: غنم مال العدوّ .ه.ق 95 غَنِمَ

 مال العدوّ الذی یؤخذ بقهر و غلبة: المَغنَم .ه. ق 86 المغنم
 القطیع من الشاء: الغَنَم .ه.ق 86 الغنم

 (نجا منه: من المکروه -/ ظفر به )فاز به : غَنِمَ الشیئَ .ه.ق 22 غَنِمَ
 السیادة و النماء: الغُنم .ه 11 الغنم

 ما یُظفر به: الغنیمة .ه 11 الغنیمة



ثَ َنا    َحدَّ

 

 به الفائس :الشیءَ الغانم 1 .ه.ق 365  الغانم
 مشقة غیر من بالشیء الفوز :الغُنم 2 .ه.ق 202 الغنم

 غلبة و بقهر یؤخذ الذی العدو مال :الغنم 3 .ه.ق 125
 النماء و السیادة :الغُنم 1 .ه 11

 غلبة و بقهر یؤخذ الذی العدوّ مال :الغنیمة 3 .ه.ق 161 الغنیمة
 به یُظفر ما :الغنیمة 1 .ه 11

 مشقة غیر من بالشیء الفوز :المَغنم 2 .ه. ق 100 المغنم

 غلبة و بقهر یؤخذ الذی العدوّ مال :المَغنَم 3 .ه. ق 86
 غلبة و بقهر اخذه :العدوّ مال غنم 3 .ه.ق 95 غَنِمَ

  نجا :المکروه من - / به ظفر) به فاز :الشیئَ غَنِمَ 1 .ه.ق 22
 (منه

 الشاء من القطیع :الغَنَم .ه.ق 86 الغنم



ثَ َنا    َحدَّ

 

 مشقة غیر من بالشیء الفوز :الغُنم 2 .ه.ق 202 الغُنم
 مشقة غیر من بالشیء الفوز :المَغنم 2 .ه. ق 100 المغنم

 غلبة و بقهر یؤخذ الذی العدوّ مال :الغنیمة 3 .ه.ق 161 الغنیمة
 غلبة و بقهر یؤخذ الذی العدو مال :الغنم 3 .ه.ق 125 الغُنم
 غلبة و بقهر اخذه :العدوّ مال غنم 3 .ه.ق 95 غَنِمَ

 غلبة و بقهر یؤخذ الذی العدوّ مال :المَغنَم 3 .ه. ق 86 المغنم

 به الفائس :الشیءَ الغانم 1 .ه.ق 365  الغانم
 (منه نجا :المکروه من -/به ظفر) به فاز :الشئَ غَنِمَ 1 .ه.ق 22 غَنِمَ

 به یُظفر ما :الغنیمة 1 .ه 11 الغنیمة
 النماء و السیادة :الغُنم 1 .ه 11 الغُنم

 الشاء من القطیع :الغَنَم 4 .ه.ق 86 الغَنَم



 عربی لغات تاریخی شناسی ریشه مشاهده برای

https://www.dohadictionary.org/#/ 

 جاهلی شعرای اشعار مشاهده برای

https://www.aldiwan.net/cat-poets-pre-islamic-period   

 

 



 :الخالصو

    :معنيين بين لفظية مشترکة يغنم غنم مادة

 و بالمشقة الفائدة او الفائدة االول

   الحرب غنيمة الثانی

 فرعو الثانی و المعنی اصل االول و

  الخمس آية فی کما  الحرب بغنيمة يختص االصل ىذا ان فارس ابن صرح قد ثمّ 

 

 .القرينة الی تعيينو يجتاج حقيقياً  المعنيين فی استعمالو فکان

 

 



 :است رفتِ بکار ریل آیات در ٍاشُ ایي

 السَّالمَ  ِإلَْيُكمُ   أَْلقى ِلَمنْ  تَ ُقوُلوا ال وَ  فَ َتبَ ي َُّنوا اللَّوِ  َسبيلِ   في َضَربْ ُتمْ  ِإذا آَمُنوا الَّذينَ  َأي َُّها يا -1
ْنيا اْلَحياةِ  َعَرضَ  تَ ْبتَ ُغونَ  ُمْؤِمناً  َلْستَ   اللَّوُ  َفَمنَّ  قَ ْبلُ  ِمنْ  ُكْنُتمْ   َكذِلكَ   َكثيَرةٌ   َمغاِنمُ  اللَّوِ  َفِعْندَ  الدُّ

 (94-النساء) َخبيراً  تَ ْعَمُلونَ  ِبما كانَ   اللَّوَ  ِإنَّ  فَ َتبَ ي َُّنوا َعَلْيُكمْ 

 را دٍ ّر عام هعٌای ٍ خاص هعٌای بر حول اهکاى آیِ ایي در هغاًن

 .است اقذم خاص هعٌای کِ هی شَد استفادُ آیِ ًسٍل شأى از ٍلی دارد

 .است جٌگی هغاًن کالم ایي ظاّر



 :استزهخشری در شأى ًسٍل آیِ چٌیي آٍردُ 
 فَ َغَزتهم غيره، قومو من يسلم لم و أسلم فدك أىل من رجال نهيك بن ِمرادس أن أصلو و

 بقي و فهربوا الليثي، فضالة بن غالب عليها كان  سلم و عليو اللَّو صلى اللَّو لرسول سريّةٌ 
 فلما صعد، و الجبل من عاقول إلى غنمو ألجأ الخيل رأى فلما بإسالمو، لثقتو مرداس
 عليكم، السالم اللَّو، رسول محمد اللَّو إال إلو ال :قال و نزل و كبر  كبروا  و تالحقوا

 فوجد سلم و عليو اللَّو صلى اللَّو رسول فأخبروا غنمو، استاق و زيد بن أسامة فقتلو
 اللَّو رسول يا :فقال أسامة، على اآلية قرأ ثم معو، ما إرادة قتلتموه :قال و شديدا وجداً 

 لم أن وددت حتى يعيدىا زال فما أسامة قال اللَّو، إال إال بال فكيف قال .لي استغفر
نْيا اْلَحياةِ  َعَرضَ  تَ ْبتَ ُغونَ  رقبة أعتق :قال و لي استغفر ثم يومئذ، إال أسلمت أكن  الدُّ

 قلة و التثبت ترك إلى يدعوكم الذي فهو النفاد، سريع حطام ىي التي// الغنيمة تطلبون
 يُظهر رجل قتل عن تُغنيكم يغنمكموىا َكِثيَرةٌ   َمغاِنمُ  اللَّوِ  َفِعْندَ  تقتلونو من حال عن البحث
 أول قَ ْبلُ  ِمنْ  ُكْنُتمْ   َكذِلكَ  مالو لتأخذوا لو التعرض من (باهلل) بو (الرجل) يتعّوذ و اإلسالم

 أموالكم و دماءكم فُحِصَنت الشهادة، كلمة  أفواىكم من سمعت اإلسالم في دخلتم ما
 و باالستقامة َعَلْيُكمْ  اللَّوُ  َفَمنَّ  أللسنتكم قلوبكم مواطأة على االطالع انتظار غير من

  اإلسالم في بالداخلين تفعلوا أن فعليكم أعالما صرتم إن و التقدم، و باإليمان االشتهار
 التقاء ىذا تهليل إن تقولوا ال و المكافة، في اإلسالم ظاىر تعتبروا أن و بكم، فعل كما

  قولو و اللَّو حّرمهما قد و مالو و دمو استباحة إلى ُسّلماً  فتجعلوه النية، لصدق ال القتل
 في تتهافتوا فال َخِبيراً  تَ ْعَمُلونَ  ِبما كانَ   اللَّوَ  ِإنَّ  عليهم ليؤكد بالتبين لألمر تكرير فَ َتبَ ي َُّنوا

 (553-1/552 الکشاف،) .ذلك في محتاطين محترزين كونوا  و القتل



 و الحمد هلل رب العالمین


