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ضابط الحکم الوالئی
أو « قضظ »كل ما ورد من رسول اللَّه و أمير المؤمنين بلفظ  : الثانية•

،و أمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي« امر»أو « حكم»
و لو أريد منه ذلك ال يكون اال مجازا أو إرشادا إل  حكم اللَّه، فظان•

الظاهر من تلك األلفاظ هو انه قض  أوامر أو حكظم مظن حيظن انظه 
سلطان و أمير أو من حين انه قاض و حاكم شرعي ال من حين انظه
ام مبلغ للحرام و الحالل، لما عرفت ان األحكام اإللهيظة ليتظت أحكظ
م و رسول اللَّه و انه صل  اللَّه عليه و آله ال يكون ذا امر و نه  و حك

قضاء بالنتبة إليها حقيقة بل هو مبين و مبلغ،

51ص؛ 1الرسائل ؛ ج
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ضابط الحکم الوالئی
مقظام اما بالنتبة إل  األحكام الصادرة عنه في مقام القضاء أو فظيو •

و ان التلطنة و الرئاسة يكون قاضيا و حاكما و آمرا و ناهيظا حقيقظة
ا كان فرق بين هذين المقامين و مظا ذكرنظا مضظافا إلظ  كونظه موافقظ

مظوارد اسظتامال للتحقيق و الظهور اللفظي يتضح بالتتبع و التدبر فظي
لمؤمنين تلك الكلمات في الروايات الناقلة لقضايا رسول اللَّه و أمير ا

.و أوامر هم التلطانية

51ص؛ 1الرسائل ؛ ج
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ضابط الحکم الوالئی
ئمظة علظيهم لذا قلما ترى ورود تلك التابيرات بالنتبة إل  ساير األو •

ضظاء و التالم حين لم تكن لهم الرئاسة و التلطنة الظاهريظة و ال الق
كمظا و و ان أطلق نادرا يكون باعتبار كونهم حا. الحكم بحتب الظاهر

عليهم امر رسول اللَّه أو أحد األئمة: قاضيا بحتب الواقع، و ربما يقال
إلظ  التالم بكذا في األحكام اإللهية فيكون الحكم أو األمظر إرشظادا
كذا حكم اللَّه تاال ، و المدع  ان الظاهر من امر فالن بكذا أو قض  ب

هو األمر المولوي و القضاء و الحكومة ال اإلرشاد إلظ  امظر آ ظر أو 
. حكم إلهي

51ص؛ 1الرسائل ؛ ج
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
[بحن في تشريع الزكاة و  مس االرباح]•
ان : الزكاةالوجه الرابع من الوجوه المحتملة لرفع التهافت بين أ بار ما فيه•

قظوانين ان أصل ثبوت الزكظاة مظن ال: يقال كما أشرنا اليه في صدر المتألة
كتظا  األساسية لإلسالم بل لجميع األديان اإللهية و جالظت فظي آيظات ال

اس الازيز عدال للصالة التي هي عمود الدين و تكظررت كثيظرا فانهظا أسظ
« ع»اقتصاد الحكومة االسالمية و في سورة مريم حكاية عن قول عيتظ 

و عن اسماعيل . «1« »ا دُمْتُ حَيًّاٰ  اةِ مٰ  اةِ وَ الزَّكٰ  انِي بِالصَّلٰ  وَ أَوْص»
لٰ  وَ ك»صادق الوعد  و فظي . «2« »اةِٰ  اةِ وَ الظزَّكٰ  انَ يَأْمُرُ أَهْلَظهُ بِالصظَّ

يْهِمْ ا إِلَظٰ  وَ أَوْحَظيْن»: سورة األنبياء في ابراهيم و لوط و اسحاق و ياقو 
.«3« »اةِٰ  اءَ الزَّكٰ  اةِ وَ إِيتٰ  امَ الصَّلٰ  اتِ وَ إِقٰ  فِاْلَ الْخَيْر

166: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
•______________________________

.31سورة مريم، اآلية -(1)
.55سورة مريم، اآلية -(2)•
.73سورة األنبياء، اآلية -(3)•

166: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
س و أمر ثابت في جميع األديان اإللهية، و حين ان ثظروات النظافهي •

رّع منابع أموالهم تختلف بحتب األزمنة و األمكنة و دين اإلسظالم شظ
-كقولهلجميع الناس و لجميع األعصار كما نطق بهما الكتا  و التنة

لْنٰ  وَ م»-تاظظال  -و قولظظه« 4« »اسِٰ  ا كَافَّظظةل لِلظظنّٰ  اكَ إِلّٰ  ا أَرْسظظَ
حاللي حالل ال  يظوم »: «ص»و قوله « 5« »اتَمَ النَّبِيِّينَٰ  خ»-تاال 

.«6« »القيامة و حرامي حرام ال  يوم القيامة
« ص»فال محالة ذكر في الكتا  أصل ثبوت الزكاة و  وطظب النبظي•

الِهِمْٰ   ُذْ مِنْ أَمْو»: بقوله

166: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
.28سورة سبأ، اآلية -(4)•
.40سورة األحزا ، اآلية -(5)•
من أبوا  صفات القاضظي، الحظدين 12البا  18الوسائل ج -(6)•

47.

166: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
•..........

•______________________________
و لم يذكر ما فيه الزكاة بل ذكر عمومظات فقظ « 1« »صَدَقَةل تُطَهِّرُهُمْ

نَ ا لَكُظمْ مِظٰ  ا أَ ْرَجْنٰ  ا كَتَبْتُمْ وَ مِمّٰ  اتِ مٰ  أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّب»: كقوله
و « 3»* «اهُظظمْ يُنْفِقُظظونَٰ  ا رَزَقْظظنٰ  وَ مِظظمّ»: و قولظظه« 2« »الْظظأَرْضِ

زُونَ الذَّهَبَ وَ الَّذِينَ يَكْنِ: -تاال -المقصود باالنفاق الزكاة بداللة قوله
.«4» أَلِيمٍ ا ٍٰ  هِ فَبَشِّرْهُمْ بِاَذٰ  ا فِي سَبِيلِ اللّٰ  ا يُنْفِقُونَهٰ  وَ الْفِضَّةَ وَ ل

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
اللّه إنما أحيل بيان ما فيه الزكاة ال  حكام الحقّ و قد وضع رسولو •

ة لمظا بما أنه كان حاكما للمتلمين في عصره الزكاة فظي تتظا« ص»
ه كانت هي عمدة ثروة الار  في عصره و عفا عما سوى ذلك و لالظ

. جالها في آ ر عمره في أكثر من ذلك

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 



12

االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
تظاة ربما جالوها في وقت في أكثر من الت-عليهم التالم-األئمةو •

كظاة كما تدل عليه روايات كثيرة و ربما شاهدوا في وقت آ ظر ان الز
ة لهظا المأ وذة تصرف في تقوية دول الضالل و الجور و رأوا ان الجبا

ل عن النبي يتتندون في تاميمها لمال التجارة و سائر الحبو  ال  النق
فنقلظوا فأرادوا قصمهم و تضايف دولتهم بتدّ منابع اقتصظادهم« ص»

عظن دفظع ان الزكاة التي وضاها النبي كانت في تتاة ليرتظدع النظاس
.الزكاة ال  حكام الجور

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
ر ثظروات بالجملة فتايين ما فيه الزكاة أحيل ال  حكّام الحق لتطظوّو •

.الناس بحتب األزمنة و األمكنة و تطور  لّاتهم و احتياجاتهم
في الزكاة-عليه التالم-و يؤيد ذلك ما ورد من جال أمير المؤمنين•

.الخيل اإلناث و ظاهر ذلك جالها بنحو الوجو  ال الند 

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
ياا جم-عليهما التالم-صحيحة زرارة و محمد بن متلم عنهماففي •

راعيظة عل  الخيل الاتظاق ال-عليه التالم-وضع أمير المؤمنين: قاال
. «5»في كل فرس في كل عام دينارين و جال عل  البرازين دينظارا
رارة و المراد بها الزكاة ال الخراج لتتمية ذلك صدقة فظي صظحيحة ز

.فراجع. «6»
.و حمل الزكاة هنا عل  االستحبا   الف الظاهر جدا•

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
.103سورة التوبة، اآلية -(1)•
.267سورة البقرة، اآلية -(2)•
.3سورة البقرة، اآلية -(3)•
.34سورة التوبة، اآلية -(4)•
من أبوا  ما تجب فيه الزكاة، الحظدين 16البا  6الوسائل ج -(5)•

1.
من أبوا  ما تجب فيه الزكاة، الحظدين 16البا  6الوسائل ج -(6)•

3.

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
•______________________________

ق  مظع ان هذا و كيف نلتزم في مثل أعصارنا بحصر الزكاة في تتاة ف
ات األربظع النقدين و كذا األناام الثالثة التائمة منتفية موضوعا و الغلّ

مانيظة بالنتبة ال  منابع ثروة الناس قليلظة جظدّا و مصظارف الزكظاة ث
يظرة تجماها عمد  لّات الناس و احتياجاتهم و قد اشتملت أ بظار كث

لو علظم عل  أن اللّه فرض للفقراء في أموال األغنياء ما يكتفون به و
.«1»يكفيهم  لزادهم ان الذي فرض لهم ال 

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
.الفقراء و سائر المصارف الثمانية: ال محالة أريد بالفقراءو •
ثمانية و جال الزكاة في تتاة للمصارف ال-تاال -و لو فرض ان اللّه•

ب جال الخمس في سباة منها الماادن بتاتها و منها أربظاح المكاسظ
عشظر كظل بشابها جاله لإلمام و لفقراء الهاشميين فق  بحين يكظون

اللّظه عظدم احاطظة-ناوذ باللّه-المتتفادات للهاشميين فق  لزم منه
ذا باعداد الناس و ارقامهم مع ان زكظاة الهاشظميين تكفظي ألنفتظهم ا

كفي في لوحظوا بالنتبة ال  سائر الناس و الزكاة المفروضة لهم و ال ي
ذلك ما ورد من ان الزائظد مظن الهاشظميين لإلمظام باظد عظدم كظون 

.المجاولين في البابين متاادلين بالنتبة في مقام الجال

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
ان الخمظس -«2»كما احتملناه في كتا  الخمس -الّا ان يقالاللهم •

الذي يقتم قتمين عل  القول بظه  مظس غنظائم الحظر  و ال أقظلّ 
 مس غير األرباح و اما  مس األرباح فلإلمام فق  بما انظه امظام و 
حاكم أي لانوان االمامة و الحكومة كما هو الظاهر من باظ  أ بظار 

ه لظي منظ»:  مس األرباح كقوله في رواية ابظن شظجاع النيتظابوري
ة أبظي و التابير عنه بحقّك فظي روايظ« الخمس مما يفضل من مئونته

.«3« »قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أ ذ حقّك»علي بن راشد 
حكظم و بل التابير عن مطلق الخمس بوجه االمارة في  بر رسالة الم•

.«4»المتشابه 

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
قد بيّنّا في محله ان الظاهر عدم وجود  مس األربظاح فظي عصظر و •

النبظظي و األعصظظار االولظظ  باظظده و إنمظظا جالظظه األئمظظة المتوسظظطون 
ر و من باظدهما بحتظب ضظرورة الاصظ-عليهما التالم-كالصادقين
نبظي رأوا عدم انطباق الزكظاة التظي وضظاها ال-عليهم التالم-فلالهم

عل  األزمنة و األمكنظة مضظافا الظ  انحرافهظا عظن متظيرها « ص»
طبظق الصحيح بحتب المصرف فجالوا  مس األرباح مكانها و هو من
كظاة عل  جميع الثروات بحتب جميع األزمنة و األمكنة فهظو كأنظه ز

و زمام ا تيارها بأيظديهم و لاظلّ مظا-عليهم التالم-وضاها األئمة
بظاح من التتاة أيضا باق و لكن جال  مس األر« ص»وضاه النبي 
.كل هذا محتمل و الجزم محتاج ال  تتبع و تدقيق. متمما لها

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
•______________________________

.من أبوا  ما تجب فيه الزكاة1البا  6الوسائل ج -(1)
.270كتا  الخمس، ص -(2)•
من أبوا  ما يجب فيه الخمس، الحدين 8البا  6الوسائل ج -(3)•

.3و 2
من أبوا  ما يجب فيه الخمس، الحدين 2البا  6الوسائل ج -(4)•

12.

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
فظي كيف كان فقد ذكرنا ال  هنا أرباة وجوه للجمظع بظين األ بظارو •

تظاء المقام و حين ان الجمع التبرعي كمظا عرفظت ال يكفظي فظي االف
و القول باالستحبا  و الحمل عل  التقية أيضا غير  ال عن اإلشكال

حدّ االجمال بحصر الزكاة في تتاة أيضا أشكل فالمتألة عندنا باقية ب
بار فظان الزكاة في غير التتاة أيضا مما ساعدته األ فاألحوط  ثبوت 

و ال أدري. االحتياط طريق للنجاة و مفرّ عظن االفتظاء بمظا ال يالظم
.ر ّ زدني علما و ألحقني بالصالحين. نصف الالم

زكظاة و قد طال البحن في المتألة و لكن لم يكن عنه محظي  ألن ال•
.صانه اللّه عن الحدثان-أساس اقتصاد اإلسالم

169: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 




