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 [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



 :لغَی تحث خالطِ
 اطل الى   الحشب غٌیؤ هعٌا ٍ الفائذٓ هعٌا تیي لفظیٔ هشتشکٔ یغٌن غٌن هادٓ

 تغٌیؤ یختض االطل ّزا اى فاسس اتي طشح لذ ٍ الفائذٓ الغٌیؤ فی الوعٌی

 الی تعییٌِ یجتاج حمیمیا   الوعٌییي فی استعوالِ فکاى الخوس آیٔ فی کوا الحشب

 .المشیٌٔ
 :لشاًی تحث خالطِ
 .است سفتِ تکاس جٌگی غٌیوت هعٌای تِ لشآًی آیات دس هغاًن ٍ غٌوتن کلوِ

 :سٍایی تحث خالطِ
 دٍ ّش تِ ٍ شذُ تکشاس الغٌن صکآ اص تحث دس استعوالش تیشتشیي غٌن هادُ

   .است سفتِ تکاس جٌگی غٌیوت خاص هعٌای ٍ (تالهشمٔ یافائذٓ فائذٓ) عام هعٌای



 اْلُخُمسُ  لَْيسَ  يَ ُقولُ  ع اللَّوِ  َعْبدِ  أَبَا َسِمْعتُ  قَالَ  ِسَنانٍ  ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْحُبوبٍ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  -َرَواهُ  َما فََأمَّا -(43) -3
 (2/56 االستبصاز ؛4/124 التهریة) .َخاصَّةً  اْلَغَناِئمِ  ِفي ِإّلَّ 

 اْلَغَناِئمِ  ِفي ِإّلَّ  اْلُخُمسُ  لَْيسَ  يَ ُقولُ  ع اللَّوِ  َعْبدِ  أَبَا َسِمْعتُ  قَالَ  ِسَنانٍ  ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْحُبوبٍ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َرَوى وَ  -59
 (40/2 الفقیه،)  َخاصَّةً 



 :هحثَب تي الحسي
  اص کِ است السالم علیِ سػا اهام اطحاب اص .است اجواع اطحاب اص لَلی تٌاتش ٍ شیعِ تضسگاى اص

 .است خَیش صهاى چْاسگاًِ اسکاى اص یکی ٍ هی کٌذ ًمل سٍایت طادق اهام اطحاب اص ًفش 60
 

 رجال ستين عن روى و السالم عليو الرضا الحسن أبي عن روى ثقة كوفي ُبَجيلة مولى علي أبا يكنى الزراد لو يقال و
  لو منها كثيرة  كتب  لو .عصره في األربعة األركان في يعد القدر جليل كان  و .السالم عليو اهلل عبد أبي أصحاب من

 النوادر كتاب  الطالق كتاب  النكاح كتاب  الفرائض كتاب  الديات كتاب  الحدود كتاب  المشيخة كتاب  :منها كثيرة  كتب
   .ذلك غير و عيسى بن محمد بن أحمد رواه العتق كتاب  التفسير كتاب  :النديم ابن زاد و .ورقة ألف نحوُ 

 عن أبيو عن القمي بابويو بن الحسين بن علي بن محمد جعفر أبي عن أصحابنا من عدة رواياتو و كتبو  بجميع أخبرنا
   .محبوب بن الحسن عن عيسى بن محمد بن أحمد و حكيم بن معاوية و مسروق أبي بن الهيثم عن اهلل عبد بن سعد

  مسروق أبي بن الهيثم و حكيم بن معاوية و محمد بن أحمد عن الصفار عن الوليد ابن عن جيد أبي ابن أخبرنا و
   .محبوب بن الحسن عن كلهم

 عن اهلل عبيد بن جعفر عن عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد عن الصلت بن موسى بن محمد بن أحمد أخبرنا و
   .محبوب بن الحسن

 الملك عبد بن الحسين عن الزبير بن محمد بن علي عن عبدون بن أحمد عليو قراءة المشيخة بكتاب أخبرنا و
   .محبوب بن الحسن عن األودي

 عن العطار علي بن يونس عن زياد بن حميد عن األنباري طالب أبي عن عبدون بن أحمد بو أخبرنا .المراح كتاب  لو و
 (122 الفهسست) .محبوب بن الحسن



 :سٌاى تي عثذال ل 

 خازنا كان  .العباس بني مولى يقال و طالب أبي بني مولى يقال ىاشم بني مولى: طريف بن سنان بن اهلل عبد -
 اهلل عبد أبي عن روى ء شي في عليو يطعن ّل جليل أصحابنا من ثقة كوفي  الرشيد و الهادي و المهدي و للمنصور

 (214  النجاشي زجال) .بثبت ليس و السالم عليو موسى الحسن أبي عن روى :قيل و السالم عليو
 تٌی هَلی اٍ گَیٌذ هَلی سا پسشعوَ هثل ًضدیک فاهیل)  لشیش خَیشاى اص یعٌی لشیش هَلی)

ِ اًذ تشخی ٍ ّاشن  (تَدُ عثاس تٌی یا عثذالوطلة تٌی هَلی گفت

 
 (291  الطوسي فهسست) ثقة

 
 عن شاذان بن الفضل عن بشر بن مكرم حدثني قال الفارسي يحيى بن محمد حدثني قال طاىر أبي بن الحسن أبو
 اهلل عبد أبي عن  ع اهلل عبد أبي رجال ثقات من اهلل رحمو كان  و سنان بن اهلل عبد عن الرحمن عبد بن يونس عن أبيو

 بن محمد حدثني .كبرا  إّل الكبر على يزداد ّل أباك فإن أباك ألزم اهلل عبد يا فقال أبي مع أنا عليو دخلت قال (ع)
 عمن اللؤلؤي الحسين بن الحسن عن يحيى بن أحمد بن محمد عن خلف أبي بن اهلل عبد بن سعد حدثني قال قولويو

 خيرا السن على يزيد إنو أما فقال سنان بن اهلل عبد ذكر و يقول (ع) اهلل عبد أبا سمعت قال يزيد بن عمر عن ذكره//
 (411-410 الكشي زجال) .المهدي و المنصور خزائن على قريش مولى سنان بن اهلل عبد كان  و
 



 :سٍایت داللت

 سکاص هثل) داسًذ خوس فمْا اجواع تِ کِ ّستٌذ ًیض دیگشی اهَس جٌگی غٌیوت اص غیش کِ آًجا اص

  .داسد تَجیِ تِ احتیاج سٍایت هعٌای ایي تٌاتش (کٌض یا

 :است شذُ تیاى ٍجِ چٌذ سٍایت ایي تَجیِ دس

 شذُ، تیاى لشاى دس کِ خوسی حظش هعٌای تِ است اػافی حظش غٌائن دس خوس حظش :اٍل ٍجِ

 خوسی کِ است ایي ٍجِ ایي تٌاتش سٍایات هعٌای .است شذُ تیاى سٌت تا دیگش هَاسد چَى است

 :است کشدُ تیاى تْزیة دس شیخ سا ٍجِ ایي .است جٌگی غٌائن تٌْا آهذُ لشاى دس کِ

 

َنا الَِّتي اْلَغَناِئمَ  َعَدا َما أِلَنَّ  َخاصَّةً  اْلَغَناِئمِ  ِفي ِإّلَّ  اْلُقْرآنِ  ِبظَاِىرِ  اْلُخُمسُ  لَْيسَ  ِبوِ  فَاْلُمَرادُ   يَ ْثُبتُ  ِإنََّما اْلُخُمسَ  ِفيَها َأْوَجب ْ
 (124/4 التهریة) .َحالٍ  ُكل    َعَلى اْلُخُمسُ  ِفيوِ  لَْيسَ  أَنَّوُ  ع يُِردْ  َلمْ  وَ  بِالسُّنَّةِ  ُكلُّوُ   َذِلكَ 

 عشف فْن کِ هی دّذ ًشاى شیخ تفسیش ایي  کِ ایي اٍل :است رکش شایاى تفسیش ایي دس ًکاتی

 کِ ایي دٍم .هاست هٌتخة ٍ الَا لَل ایي کِ گفتین .است جٌگی غٌیوت طشفا   لشاى آیِ اص عاهِ

 «الخوس الشکاص فی» کِ آهذُ اتَّشیشٓ ٍ عثاس اتي اص کِ است ًثَی سٌت ایٌجا سٌت اص هٌظَس

  فدمه احد فیه وقع اذا المعدن استخساج مكان ای «جباز المعدن» فیه و 1038/2 الدازمي مسند ؛316/5 احمد مسند)

 (غیسهم و1334/3  المسلم صحیح ؛73/3 البخازی صحیح هدز؛



 تواهی شاهل کِ است الفائذٓ هطلك عام هعٌای تِ سٍایت ایي دس غٌائن هعٌای کِ ایي :دٍم ٍجِ

 .است شذُ رکش آى تشای سٍایات اص ًیض لشائٌی ٍ هی شَد فَائذ ٍ هکاسة

 

 اْلُقْرآنِ  ِبظَاِىرِ  َخاصَّةً  اْلَغَناِئمِ  ِفي ِإّلَّ  اْلُخُمسُ  لَْيسَ  َأنَّوُ  ِفيوِ  اْلَمْعِنيُّ  َيُكونَ  َأنْ  َأَحُدُىَما َشْيئَ ْينِ  َأَحدُ  ِفيوِ  اْلَوْجوُ  اْلَخبَ رُ  فَ َهَذا
 الثَّاِني اْلَوْجوُ  وَ  َأْصاًل  ُخُمسٌ  َذِلكَ  ِفي لَْيسَ  َأنَّوُ  يُ ْعنَ  َلمْ  وَ  السُّنَّةِ  ِفي ِفيوِ  اْلُخُمسِ  ُوُجوبُ  ُعِلمَ  ِإنََّما اْلَغَناِئمَ  َعَدا َما أِلَنَّ 
 َقدْ  وَ  اْلُقْرآنِ  ِفي تَ َعاَلى اللَّوُ  ذََكَرَىا الَِّتي اْلَغَناِئمِ  ُجْمَلةِ  ِمنْ  ِىيَ  ِلْْلِْنَسانِ  َتْحُصلُ  الَِّتي اْلَفَواِئدُ  وَ  اْلَمَكاِسبُ  َىِذهِ  َتُكونَ  َأنْ 

 (56/2 االستبصاز) .اْلَبابِ  َأوَّلِ  ِفي ذََكْرنَاَىا الَِّتي الر َوايَةِ  ِفي َذِلكَ  ع بَ يَّنَ 

 

 هحسَب لشاى آیِ تعوین ٍ تفسیش ًَعی چَى است ٍجِ لَیتشیي لَل ایي کاشاًی فیغ ًظش طثك

 (10/317 الوافي) هی شَد



 غٌائن دس فمط خوس کِ است ایي عاهِ تیي هشَْس چَى .است تمیِ تِ سٍایت حول :سَم ٍجِ
 کِ شذُ ایي تِ لائل (تظشی) حسي کِ کشدُ ًمل لذاهِ اتي ٍ (62 للحائسی الخمس کتاب) .است جٌگی
 شَد یافت عشب صهیي دس اگش ٍلی شَد یافت جٌگ صهیي دس کِ داسد خوس طَستی دس ِسکاص
   (391-392 ص ،5 ج المغني،) .تَد خَاّذ جٌگی غٌیوت ًَعی ًیض ِسکاص حال ایي دس .داسد صکات

 
ِ اًذ اشکال ٍجِ ایي تش تشخی  :کِ تیاى ایي تِ گشفت

ِ اًذ اشکال ٍجِ ایي تش تشخی -1  جٌگی، غٌائن اص غیش کِ است ایي عاهِ ًضد هشَْس لَل کِ گشفت
 شًَذ یافت کساًی سٌت اّل تیي دس اگش ٍ .داسد خوس شذُ ٍاسد پیاهثش اص سٍایتی دس کِ ًیض کٌض
 تمیِ تش حول سا سٍایت ًوی تَاى آًگاُ داسد ٍجَد ًیض جٌگی غٌائن غیش دس خوس کِ تاشٌذ لائل کِ
  .کشد
ُ اًذ رکش سا آى سٌیاى حذیث اّل اکثش کِ ًیض سکاص سٍایت دس -2  دٍساى کٌض تِ سا آى ٍ کشد

ُ اًذ تفسیش هعذى جولِ اص اسع دس هذفَى ًَع ّش یا جاّلیت  داسد خوس سکاص کِ است آهذُ کشد
   .است جٌگی غٌائن اص غیش سکاص کِ لائلٌذ (تظشی حسي اص غیش) آًاى اتفاق تِ لشیة ٍ

   :جَاب
 اػافی حظش کِ تگَیین است هوکي ٍلی .تاشذ حمیمی حظش کِ است ٍاسد طَستی دس اشکال ایي
 یعٌی .است تمیِ سٍی اص دیگش فَائذ ٍ هکاسة استاح اص خوس ًفی السالم علیِ اهام همظَد ٍ است
ُ اًذ آى تِ لائل سٌت اّل ٍلی تَدُ آى خوس تِ لائل شیعِ کِ است اهَسی تِ ًسثت حظش  ٍ .ًثَد
 .ًیست سکاص خوس تِ ًاظش اطال  

 



 و الحمد هلل رب العالمین


