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المَل فٖ الٌ٘اتٔ
فيٖ

لٌب أى األطل خَاص اإلخاسٓ فٖ خو٘ع األشي٘ا فويي هٌيع رلي
تعضْا فعلِ٘ الذل٘ل.
ٍ هب سٍٕ هي لَلِ علِ٘ السّالم للزٕ سوعِ ٗلجّيٖ عيي ريجشهٔ «»1
ٗمَل لجّ٘ك عي رجشهٔٗ ٍ :حك هي رجشهٔ؟
ـمبل أخ لٖ ،أٍ طذٗك ،ـمبل الٌجٖ طلّى اللِّ عل٘يِ ٍ لليِ :حيحّ عيي
ًفسك ،ثن عي رجشهٔ.
( )1رجشهٔ :ؼ٘ش هٌسَة لِ طحجٔ ،تَـّى ـٖ ح٘بٓ سسَل اللّيِ طيلّى
اللِّ علِ٘ ٍ للِ .أسذ الؽبثٔ 350 /2 :سلن .2376
خاهع الخالف ٍ الَفاق (سثضٍاسى ،على هؤهي لوّى )؛ ص223 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ٍ سٍى اثي عجبس اى اهشأٓ هي خثعن سألت الٌجٖ طلّى اللّيِ عل٘يِ ٍ
للِ ـمبلت :إى ـشٗضٔ اللِّ ـٖ الحح أدسكت أثٖ ر٘خب كج٘شا ال ٗستغ٘ع
أى ٗستوسك على ساحلٔ ،ـْل تشى أى أححّ عٌِ؟ ـمبل الٌجيٖ طيلّى
اللِّ علِ٘ ٍ للًِ :عن .ـمبلتٗ :ب سسَل اللِّ ـْل ٌٗفعِ رلك .ليبلً :عين
أهب لَ كبى علِ٘ دٗي ـمض٘تِ ًفعِّ ٍ .زا دل٘ل طشٗح على خَاص الٌ٘بثٔ
«.»2
• ( )2الخالؾ 384 /2 :هسألٔ .236

3

خاهع الخالف ٍ الَفاق (سثضٍاسى ،على هؤهي لوّى )؛ ص223 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
•  1هسألٔ ٗشتشط ـٖ الٌبئت أهَس
• أحذّب الجلَغ على الوشَْس ـال ٗظح ً٘بثٔ الظجٖ عٌيذّن ٍ إى كيبى
هو٘ضا ٍ َّ األحَط ال لوب ل٘ل هي عذم طحٔ عجبداتِ لكًَْب توشٌٗ٘ٔ
ألى األلَى كًَْب رشع٘ٔ ٍ ال لعذم الَثَق ثِ لعذم الشادع لِ هي خْٔ
عذم تكل٘فِ ألًِ أخض هي الوذعى ثل ألطبلٔ عذم ـشاغ رهٔ الوٌَة
عٌِ ثعذ دعَى اًظشاؾ األدلٔ خظَطب هع ارتوبل خولٔ هي األخجبس
على لفظ الشخل ٍ ال ـشق ث٘ي أى ٗكَى حدئ ثبجخيبسٓ أٍ ثيبلتجشع
ثإرى الَلٖ أٍ عذهِ ٍ إى كبى ال ٗجعذ دعَى طحٔ ً٘بثتيِ ـيٖ الحيح
الوٌذٍة ثإرى الَلٖ.
4

العشٍٓ الَثمى (للس٘ذ ال٘ضدٕ)؛ ج ،2ص503 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

•  .2550الثبلثٗ :ظحّ االست٘دبس للححّ ٍ تجشأ رهّٔ الوسيتأخش إرا كيبى
هّ٘تب أٍ هوٌَعب،
• ٍ ٗمع ححّ الٌبئت عي الوستأخش ال األخ٘ش.

5

تحشٗش األحكام الششع٘ٔ على هزّة اإلهاه٘ٔ (ط  -الحذٗثٔ)؛ ج ،2ص91 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
• هسألٔ ٗ 1شتشط ـٖ الٌبئت أهَس:
• األٍل الجلَغ على األحَط هي ؼ٘ش ـشق ث٘ي اجخبسٕ ٍ التجشعٖ ثإرى
الَلٖ أٍ ال ٍ ،ـٖ طحتْب ـٖ الوٌذٍة تأهل،

6

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،1ص391 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
•  1هسألٔ ٗشتشط ـٖ الٌبئت أهَس
• أحذّب الجلَغ على الوشَْس ـال ٗظح ً٘بثٔ الظجٖ عٌيذّن ٍ إى كيبى
هو٘ضا ٍ َّ األحَط ال لوب ل٘ل هي عذم طحٔ عجبداتِ لكًَْب توشٌٗ٘ٔ
ألى األلَى كًَْب رشع٘ٔ ٍ ال لعذم الَثَق ثِ لعذم الشادع لِ هي خْٔ
عذم تكل٘فِ ألًِ أخض هي الوذعى ثل ألطبلٔ عذم ـشاغ رهٔ الوٌَة
عٌِ ثعذ دعَى اًظشاؾ األدلٔ خظَطب هع ارتوبل خولٔ هي األخجبس
على لفظ الشخل ٍ ال ـشق ث٘ي أى ٗكَى حدئ ثبجخيبسٓ أٍ ثيبلتجشع
ثإرى الَلٖ أٍ عذهِ ٍ إى كبى ال ٗجعذ دعَى طحٔ ً٘بثتيِ ـيٖ الحيح
الوٌذٍة ثإرى الَلٖ.
7

العشٍٓ الَثمى (للس٘ذ ال٘ضدٕ)؛ ج ،2ص503 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
• [ (هسألٔ ٗ :)1شتشط ـٖ الٌبئت أُهَس]
• (هسألٔ ٗ :)1شتشط ـٖ الٌبئت أُهَس:
• [أحذّب :الجلَغ]

8

العشٍٓ الَثمى (الوحشى) ،ج ،4ص533 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• أحذّا :الثلَغ على الوشَْس فال ٗظحّ ً٘اتٔ الظثّٖ عٌذّن ٍ ،إى كاى
هوّ٘ضاً َّ ٍ ،األحَط ( ،)1ال لوا ل٘ل هي عذم طحّٔ عثاداتيِ لكًَْيا
توشٌّٗ٘ٔ ،ألىّ األلَى كًَْا ششعّ٘ٔ ( ٍ ،)2ال لعذم الَثيَق تيِ لعيذم
الشادع لِ هي خْٔ عذم تكل٘فِ ،ألًِّ أخضّ هي الوذّعى،

• ( ٍ )1ال تجعذ الظحّٔ هع االعوئٌبى ثظحّٔ عولِ( .الش٘شاصٕ).
• ( )2ـٌ٘بثٔ ؼ٘ش الجبلػ هع اختوبع الششائظ األُخش ـٖ العجبدات طيح٘حٔ
على األلَى( .الف٘شٍصلثبدٕ).
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العشٍٓ الَثمى (الوحشى) ،ج ،4ص533 :

•

•

•
•
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المَل فٖ الٌ٘اتٔ
تل ألطالٔ ( )3عذم فشاغ رهّٔ الوٌَب عٌِ تعذ دعيَى اًظيشاف ()4
األدلّٔ خظَطا هع اشتوال خولٔ هي األخثاس على لفظ الشخل (،)5
( )3ثعذ ـشع هششٍعّ٘ٔ عولِ راتبً ٍ ثجَت تششٗع الٌ٘بثئ أٗضيبً ـيٖ
أطل العول ٗشخع الشكّ ـٖ الومبم إلى دخل الجلَغ ـيٖ االسيتٌبثٔ ٍ
ـٖ هثلِ أهكي إثجبت خَاصُ ثجٌيب العميال عليى اسيتٌبثتْن الظيج٘بى
الووّ٘ضٗي ـٖ أهَسّن التسجّج٘ٔ ٍ ّزا الومذاس ثضيو٘ؤ هميذّهبت عيذم
الشدع كبؾ جثجبت الوششٍعّ٘ٔ الوَخجٔ لفشاغ رهّٔ الوٌَة عٌيِ خيذّاً.
(للب ض٘ب ).
( )4ثل ٍ عذم إعالق هعتذّ ثِ( .اجهبم الخوٌٖ٘).
( َّ )5هي ثبة الوثبل( .الف٘شٍصلثبدٕ).
العشٍٓ الَثمى (الوحشى) ،ج ،4ص533 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ٍ ال فشق ت٘ي أى ٗكَى حدّئ تاإلخياسٓ أٍ تيالتثشّع تيئرى اليَلّٖ أٍ
عذهِ ٍ ،إى كاى ال ٗثعذ ( )6دعَى طحّٔ ً٘اتتِ فٖ الحيحّ الوٌيذٍب
( )7تئرى الَلّٖ.
• ( )6ثل ٗجعذ( .الٌبئٌٖ٘).
• ( )7هحلّ تأهّل( .اجهبم الخوٌٖ٘).
• ثل همتضى المَاعذ الظحّٔ ـٖ الَاخت أٗضبً لوٌيع االًظيشاؾ ٍ عيذم
الوَضَعّ٘ٔ لألطل ًعن َّ خالؾ االحت٘بط( .الگلپبٗگبًٖ).
11

العشٍٓ الَثمى (الوحشى) ،ج ،4ص533 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
• المَل ـٖ الٌ٘بثٔ:
• ٍ ٗشتشط ـِ٘ « :»1اجسالم ٍ ،العمل ٍ ،أال ٗكَى علِ٘ حح ٍاخت.
• ـال تظح ً٘بثٔ الكبـش ٍ ،ال ً٘بثٔ الوسلن عٌِ ٍ .ال عي هخبلؿ إال عي
األة ٍ ،ال ً٘بثٔ الودٌَى ٍ ،ال الظثٖ ؼ٘ش الوو٘ض.

12

الوختظش الٌافع فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج ،1ص77 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• هسئلٔ ٍ ال ٗظح ً٘بثٔ «الودٌَى»
• ألًِ ل٘س هي أّل الخغبة ٍ ،ألًِ هتظؿ ثوب َٗخت سـع الملين ،ـيال
حكن لفعلِ ٍ ،كزا «الظثٖ» ؼ٘ش الوو٘ض ٍ ،ل٘س للَلٖ أى ٗحيشم تيِ
ًائثا عي ؼ٘شُ ،ألًِ ال حكن لٌ٘ٔ اليَلٖ إال فيٖ حيك الظيثٖ ،عويال
تالٌض فال ٗؤثش فٖ ؼ٘شُ ٍ ،فٖ الظثٖ الوو٘ض «تشدد» ألًيِ ال ٗظيح
هٌِ االستمالل تالحح ٍ ،األشثِ اًِ ال ٗظح ً٘اتٔ ،الى حدئ اًويا ّيَ
توشٗي ٍ ،الحكن تظحتِ تالٌسثٔ الى ها ٗشاد هي توشٌِٗ ،ال ألًيِ ٗميع
هؤثشا فٖ الثَاب لِٗ ٍ .ذل على رل  :لَلِ علِ٘ السّالم«سفع الملين
عي ثالثٔ ركش هٌْن الظثٖ حتى ٗثلػ» «.»1
• ( )1سٌي الجْ٘مٖ ج  4ص .325
13

الوعتثش فٖ ششح الوختظش؛ ج ،2ص766 :

