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وصلی اهلل یلع سیدنا

محمد و آله الطاهرین

کتاب الخمس

جلسه یازدهم :فیما یجة فیه الخمس

97/12/7

[فصل فيما يجب فيو الخمس]
فصل فيما يجب فيو الخمس و ىو سبعة أشياء:

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

الخالصو:
مادة غنم يغنم مشترکة لفظية بين معنيين:
االول الفائدة او الفائدة بالمشقة و
الثانی غنيمة الحرب
و االول اصل المعنی و الثانی فرعو

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

فکان استعمالو فی المعنيين حقيقياً يجتاج تعيينو الی القرينة.
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قان ي وم الْتَ َقى الْجم ِ
ِ
الس ِ
عان َو اللَّوُ َعلى ُكل َش ْي ٍء
َّ
آم ْنتُ ْم بِاللَّو َو ما أَنْ َزلْنا َعلى َع ْبدنا يَ ْوَم الْ ُف ْر َ ْ َ
َْ
بيل إِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
دير ()41
قَ ٌ
دز اداهِ ثحث اش آِٗ غٌو٘ت اضبزُ هٖوٌ٘ن ثِ لسائٌٖ وِ دز آٗبت ثؼد آهدُ است:

ِ
إِ ْذ أَنْ تُ ْم بِالْعُ ْد َوةِ ُّ
َس َف َل ِم ْن ُك ْم
صوى (کناره دورتر) َو َّ
الدنْيا (کناره نزديکتر) َو ُى ْم بِالْعُ ْد َوة الْ ُق ْ
بأْ
الرْك ُ
(کاراوان پايينتر از شمابود يعنی شما بين دشمن و کاروان آنان قرار گرفتيد و ناچار بو جنگ
ْميعاد و ِ
واع ْدتُم (با ىم قرار مالقات و جنگ میگذاشتيد) الَ ْختَ لَ ْفتُم فِي ال ِ
لك ْن
ْ
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ك َع ْن بَي نَ ٍة َو يَ ْحيى َم ْن َح َّي َع ْن بَي نَ ٍة َو إِ َّن اللَّ
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ليم ()42
َع ٌ

إِ ْذ بدل من يوم الفرقان (الکشاف )2/232

و الظرف في قولو« :إِ ْذ أَنْ تُم بِالْع ْدوةِ» بيان ثان لقولو في اآلية السابقة« :ي وم الْ ُفر ِ
قان كما أن قولو:
َْ َ ْ
ْ ُ َ

«ي وم الْتَ َقى الْجم ِ
عان» بيان أول لو (المیزان )9/91
َْ َ
َْ

الصدمة الشمالیة
الصدمة الجنوبیة

جبل القائمة

العدوة الدنیا

کثیب الحنان
جبل المالئکة

جبل االصفر

جبل الدقیقة
العدوة القصوی
کثیب العقنقل
جبل کراش االسود

کلیب الحنان (دف علی)= العدوة الدنیا

سهل بدر

إِ ْذ يري َكهم اللَّو في م ِ
ناز ْعتُم فِي ْاألَم ِر و ِ
ِ
لك َّن اللَّوَ َسلَّ َم
نام َ
ُ ُُ ُ َ
ك قَليالً َو لَ ْو أَرا َك ُه ْم َكثيراً لََفشلْتُ ْم َو لَتَ َ ْ
ْ َ
(شما را از نزاع و سستی نجات داد) إِنَّوُ َعليم بِ ِ
الص ُدوِر ()43
ذات ُّ
ٌ
إِ ْذ ي ِري َكهم اللَّو نصبو بإضمار اذكر .أو ىو بدل ثان من يوم الفرقان ،أو متعلق بقولو لَس ِم ِ
يم أى
ُ ُُ ُ
َ ٌ
يع َعل ٌ
يعلم المصالح إذ يقللهم في عينك .فِي م ِ
عز و جل أراه إياىم في
نام َ
ك في رؤياك .و ذلك أن اللّو ّ
َ

رؤياه قليال ،فأخبر بذلك أصحابو فكان تثبيتاً لهم و تشجيعاً على عدوىم( .الکشاف )2/224
وىم إِ ِذ الْتَ َق ْيتُم في أَ ْعينِ ُكم قَليالً و ي َقللُ ُكم في أَ ْعينِ ِهم لِي ْق ِ
ض َي اللَّوُ أ َْمراً كا َن َم ْفعُوالً َو إِلَى
ُ ْ َ
َ ُ ْ
ُ ْ
ْ
َو إِ ْذ يُري ُك ُم ُ ْ

ِ
ور ()44
اللَّو تُ ْر َج ُع ْاألُ ُم ُ

گفتواند گرد و خاک برخاستو بر ىوا مانع ديد انتهای لشکر قريش شده بود و ىر دو سپاه ىمديگر
را کم و اندک میديدند.

هَزد آِٗ جٌگ ثدز ٍ هؼٌبٕ غٌوتن غٌبئن جٌگٖ است ٍ زٍضي است ثب اٗي تفبغ٘ل اٗي
ولوِ دز اٌٗجب تحول هؼٌبٕ اػن ًدازد چَى اضتسان لفظٖ ػوَم هَزد ًدازد
دز اٌٗجب هؼٌبٕ ولوِ ٗب هؼٌبٕ ػبم است (هطلك فبئدُ) ٗب هؼٌبٕ اخع است (غٌ٘وت

جٌگٖ) ٍ چَى هؼٌبٕ ػبم ًوٖتَاًد هؼٌبٕ آِٗ ثبضد چَى آًگبُ الشم هٖآٗد وِ دز
جٌگ ثدز اضبزُ ثِ خوس هثل هىبست ضدُ ثبضد دز حبلٖ وِ اٗي هؼٌب ثِ س٘بق آٗبت
ّ٘چ تٌبست ًدازد.
ًت٘جِ:
•

َمان طًر کٍ مالحظٍ میشًد غىیمت در ایه آیات صراحتا بٍ معىای غىمیت جىگی
است ي ارادٌ معىای مطلق فائدٌ از آوُا بعید بٍ وظر میرسد.

•

خالصٍ بحث قراوی:

•

کلمٍ غىمتم ي مغاوم در آیات قرآوی بٍ معىای غىیمت جىگی بکار رفتٍ است.

• خالصٍ بحث ريایی:
در ريایات بٍ َر دي معىا بٍ طًر شایع ي ویس بدين معًوٍ بکار رفتٍ است

استقصا ریشٍ غىم در کافی:
اکثر استعماالتش در باب کلمٍ الغىم بٍ معىای گًسفىد است ي مًارد ذیل
عمدٌ استعماالت ایه مادٌ در معىای فائدٌ ي غىیمت جىگی است:

 -1هؼٌبٕ ػبم (فبئدُ):
ال قَ َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
الس ُكونِي َع ْن أَبِي َع ْب ِد اللَّ ِو ع قَ َ
يم َع ْن أَبِ ِيو َع ِن الن َّْوفَلِي َع ِن َّ
ال أَم ُير ال ُْم ْؤمن َ
ين ع ل َقاءُ
 َعل ُّي بْ ُن إبْ َراى َِ
ِْ ِ
يم َو إِ ْن قَ لُّوا( .الکافی)2/179
اإل ْخ َوان َمغْنَ ٌم َجس ٌ
 فی خطبة الهمام :و ي ت َِّج ُر لِيَ غْنَ َم (الکافی )2/230
ََ
ِ
ت لِيَ ْسلَ َم َو يَ ْن ِط ُق لِيَ غْنَ َم
ص ُم ُ
 -ال ُْم ْؤم ُن يَ ْ

ات ِ
ض الْم ْؤِم ِن غَنِ
يمةٌ َو تَ ْع ِجيل َخ ْي ٍر إِ
ب ِم َن َّ
الزَكاةِ.
َي
أ
ن
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س َر أَدَّاهُ َو إِ ْن َم َ ْ
ْ
َ
 قَ ْر ُ ُاحتُس َ
َ
ُ
 -ا ْغتَنِ ُموا أَيَّ َام َها ()8/16

ِ
َّها ِر تَغْنَ ْم ()8/46
 -أَ ْكثِ ْر ذ ْك ِري بِاللَّْي ِل َو الن َ

يك بِت ْقوى اللَّ ِو فَِإ َّن فِيها َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يمةَ فِي ال ُْم ْن َقلَ ِ
ب ()8/52
َ
الس َال َمةَ م َن التَّ لَف َو الْغَن َ
 أُوص َ َ َال إِ َذا اتُّ ِخ َذ ِ
ت ْاألَ َمانَةُ َمغْنَماً َو َّ
الزَكاةُ َمغْ َرماً ()8/69
 -فَ َق َ

 -2هؼٌبٕ خبظ (غٌ٘وت جٌگٖ):

ِين قَ َس َم غَنَائِ َم ُحنَ ْي ٍن ()4/300
ح
َ
جِاى ُدوا تَ ْغنَ ُموا)5/8( .
َ

صنَع بِالْغَنِ
يم ِة ()5/26
ت َعلَْي ِه ْم َك ْي َ
 فَ َقاتَ لْتَ ُه ْم فَظَ َه ْر َف تَ ْ ُ
َ

اإلمام فَ ي ِ
صيبُو َن غَنَائِ َم ()5/43
 َّالس ِريَّةُ يَ ْب َعثُ َها ِْ َ ُ ُ

 -و نيز موارد متعدد در بحث از قسمت غنيمت ()5 /45-44

...ضةً ِم َن ال َْم ْغنَ ِم َو قَالُوا قَ ْد َس َر َق اقْطَ ْعوُ ( 7/223و نيز )226
 قَ َال فِي َر ُج ٍل أَ َخ َذ بَ ْي َ

األول :الغنائم المأخوذة من الك ّفار
فصل فيما يجب فيو الخمس و ىو سبعة أشياءّ :
دل٘ل ثس ٍجَة خوس غٌبئن جٌگٖ:
االٍل :آِٗ ضسٗفِ وِ ثحث آى گرضت
الثبًٖ :زٍاٗبت
َ -5علِ ُّي بن إِب ر ِاىيم ب ِن ى ِ
اش ٍم َعن أَبِ ِيو َعن ح َّم ِ
يسى َع ْن بَ ْع ِ
ال:
اد بْ ِن ِع
الصالِ ِح ع قَ َ
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ِ
اد ِن و الْم َّالح ِة ي ْؤ َخ ُذ ِمن ُكل ى ِذهِ
ص و ِمن الْ ُكنُوِز و ِمن الْمع ِ
ِ
ِ
س ِة أَ ْشيَاءَ م َن الْغَنَائم َو الْغَ ْو ِ
س ِم ْن َخ ْم
الْ ُخ ُم
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الصنُ ِ
س ُم ْاأل َْربَ َعةُ ْاألَ ْخ َم ِ
ك،
س فَيُ ْج َع ُل لِ َم ْن َج َعلَوُ اللَّوُ تَ َعالَى لَوُ َو يُ ْق
وف الْ ُخ ُم
ُّ
اس بَ ْي َن َم ْن قَاتَ َل َعلَْي ِو و و لِ َي ذلِ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
َس ُه ٍمَ :س ْهم للَّ ِو ،و َس ْهم لر ُس ِ
ول اللَّ ِو صلى اهلل عليو و آلو ،و َس ْه ٌم ل ِذي
س َعلى ِست َِّة أ
ْ
ٌ ِ ِ ٌ َِ
و يُ ْق َ
س ُم بَ ْي نَ ُه ُم ِالْ ُخ ُم ُ
ِ
ِ
السب ِ
يل( .الکافی ،ج  ،2ص )719-718
ساكي ِن ،و َس ْه ٌم ألَبْ نَاء َّ
الْ ُق ْربى ،و َس ْه ٌم للْيَتَامى ،و َس ْه ٌم لل َْم َ
ػلٖ ثي اثساّ٘ن
ثمٔ فٖ الحدٗث ثجت هؼتود غح٘ح الورّت سوغ فبوثس ٍ غٌف وتجبً ٍ اضس فٖ ٍسط ػوسُ
(النجاشی )260
اثساّ٘ن ثي ّبضن:
الموٖ أغلِ هي الىَفٔ ٍ اًتمل إلى لن ٍ أغحبثٌب ٗمَلَى :إًِ أٍل هي ًطس حدٗث الىَف٘٘ي
ثمن ٍ ذوسٍا أًِ لمٖ السضب ػلِ٘ السالم ٍ َّ تلو٘ر ًَٗس ثي ػجد السحوي هي أغحبة السضب
ػلِ٘ السالم ٍ لن ألف ألحد هي أغحبثٌب ػلى لَل فٖ المدح فِ٘ ٍ ال ػلى تؼدٗلِ ثبلتٌػ٘ع ٍ
السٍاٗبت ػٌِ وث٘سٓ ٍ األزجح لجَل لَلِ( .الخالصة )4
پسسش ػلٖ ثي اثساّ٘ن  4820زٍاٗت اش اٍ دز وبفٖ ًمل وسدُ است ٍ .اٗي ًطبًِ اػتوبد ثِ اٍ
اش سَٕ ػلٖ ثي اثساّ٘ن ٍ ولٌٖ٘ ثَدُ است.

األول :الغنائم المأخوذة من الك ّفار
فصل فيما يجب فيو الخمس و ىو سبعة أشياءّ :
دل٘ل ثس ٍجَة خوس غٌبئن جٌگٖ:
االٍل :آِٗ ضسٗفِ وِ ثحث آى گرضت
الثبًٖ :زٍاٗبت
َ -5علِ ُّي بن إِب ر ِاىيم ب ِن ى ِ
اش ٍم َعن أَبِ ِيو َعن ح َّم ِ
يسى َع ْن بَ ْع ِ
ال:
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ِ
اد ِن و الْم َّالح ِة ي ْؤ َخ ُذ ِمن ُكل ى ِذهِ
ص و ِمن الْ ُكنُوِز و ِمن الْمع ِ
ِ
س ِة أَ ْشيَاءَ م َن الْغَنَائ ِم َو الْغَ ْو ِ
س ِم ْن َخ ْم
الْ ُخ ُم
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س ُم ْاأل َْربَ َعةُ ْاألَ ْخ َم ِ
ك،
س فَيُ ْج َع ُل لِ َم ْن َج َعلَوُ اللَّوُ تَ َعالَى لَوُ َو يُ ْق
وف الْ ُخ ُم
ُّ
اس بَ ْي َن َم ْن قَاتَ َل َعلَْي ِو و و لِ َي ذلِ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َس ُه ٍمَ :س ْهم للَّو ،و َس ْهم لر ُس ِ
ول اللَّو صلى اهلل عليو و آلو ،و َس ْه ٌم لذي
س َعلى ستَّة أ
س ُم بَ ْي نَ ُه ُم الْ ُخ ُم
و يُ ْق
ْ
ٌ ِ ِ ٌ َِ
َ
ُ
ِ
ِ
السب ِ
يل( .الکافی ،ج  ،2ص )719-718
ساكِي ِن ،و َس ْه ٌم ألَبْ نَاء َّ
الْ ُق ْربى ،و َس ْه ٌم للْيَتَامى ،و َس ْه ٌم لل َْم َ
حوبد ثي ػ٘سٖ اش اغحبة اجوبع است( .وطٖ )375
چَى ًصد هب هسسالت اغحبة اجوبع هَثَق الػدٍز است ّس چٌد تَث٘ك زٍات ٍاسط ثبثت
ً٘ست .دز اٌٗجب ً٘ص ػدم ذوس زإٍ ٗب ثِ دل٘ل تمِ٘ ٍ حفظ جبى اٍ ثَدُ وِ دز شهبى هَسٖ ثي
جؼفس ػلِ٘ السالم اش سَٕ ٍال٘بى جَز خَف جبًص هٖزفتِ ٗب ثِ دل٘ل اٗي ثَدُ وِ هىتَة ٗب
والم اهبم ػلِ٘ السالم ثِ طسق دٗگس ثِ دستص زس٘دُ ثَدُ ٍ ذوس ًبم زإٍ زا الشم ًداًستِ ٗب
ثِ ٍجْٖ اش ٍجَُ اش غدٍز حدٗث هطوئي گسدٗدُ است.
الوالحٔ ثبلتطدٗد ثِ هؼٌبٕ هؼدى ًوه است .دز اٗي ػجبزت ولوِ غٌبئن آهدُ ٍلٖ ثِ ازثبح
هىبست تػسٗح ًطدُ است .اٗي وِ غٌبئن ضبهل آى ثبضد ثب ػجبزت ثؼدٕ هٌبفبت دازد.

و الحمد هلل رب العالمین

