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العلم
 الجبة الخبمس في الؼلم•
ؤَطٕلُ كُلِّ حٓبلٍ سٓنٙيٍّ وٓ مٔنْتَهٓى كُلِّ مٓنْضِلَةٍٍ سٓفٙعؼٓةٍٍ وٓ     الْؼٙلْمٔ  لَبلَ الظٛبدٙقُ ع•

لٙزَلٙكٓ لَبلَ النَّجِيٜ ص طَلَتٔ الْؼٙلْمِ فَشِيؼٌٍَ ػٓلَى كُلِّ مٔسٕةلٙمٍ وٓ مٔسٕةلٙةٍٍٓ ؤَ ٕ   
وٓ لَبلَ ػٓلٙيٌّ ع اطْلُجٔوا الْؼٙلْمٓ وٓ لَوٕ ثِبلظِّةعنِ وٓ ُٔةوٓ    -ػٙلْمِ التَّمْوٓى وٓ الْعٓمٙعنِ

وٓ لَبلَ النَّجِيٜ ص مٓةنْ   -ػٙلْمٔ مٓؼٕشِفٍَِ النَّفْسِ وٓ فٙعهٙ مٓؼٕشِفٍَُ الشَّةِّ ػٓضَّ وٓ خٓلَّ
إِلَّةب    ثُمٛ ػٓلَعٕكٓ مٙنَ الْؼٙلْمِ ثِةٓب لَب يٓظٙحٜ الْؼٓةٓلُ -ػٓشَفٓ نَفْسٓهٔ فَمَذٕ ػٓشَفٓ سٓثٛهٔ

لَبلَ النَّجِيٜ ص نَؼٔورُ ثِبللَّهٙ مٙنْ ػٙلْمٍ لَةب يٓنْفَةغٔ وٓ ُٔةوٓ     -ثِهٙ وٓ ُٔوٓ الْئِخْلَبصٔ
الَّزٙ  ئؼَبدٜ الْؼٓةٓلَ ثِبلْئِخْلَبصِ ُ الْؼٙلْم
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العلم
وٓ اػٕلَمٕ ؤَنَّ لَلٙعلَ الْؼٙلْمِ يٓحٕتَبجٔ إِلَى كَثٙعشِ الْؼٓةٓةلِ لٙةإَنَّ ػٙلْةمٓ سٓةبػٍٍٓ ئلْةضِ ٔ      •

لَبلَ ػٙعسٓى اثٕنُ مٓةشْيٓمٓ ع سٓؤَيٕة ٔ حٓدٓةشا      -طٓبحٙجٓهٔ اسٕتٙؼٕةٓبلَهٔ طُولَ دُٕٓشِهٙ
ػٓلَعٕهٙ مٓكْتُوةٗ الْلٙجٕنٙي فَمَلَجٕتُهٔ فَئِرَا ػٓلَى ثٓبطٙنٙهٙ مٓكْتُوةٗ مٓنْ لَب يٓؼٕةٓةلُ ثِةٓةب   

ؤَوٕحٓى اللَّةهٔ   -يٓؼٕلَمٔ مٓشْئُو ٗ ػٓلَعٕهٙ طَلَتٔ مٓب لَب يٓؼٕلَمٔ وٓ مٓشْدٔودٗ ػٓلَعٕهٙ مٓب ػٓلٙمٓ
تَؼٓبلَى إِلَى دٓاؤدٓ ع إِنَّ ؤَُٕوٓنَ مٓب ؤَنَب طٓبنٙغٗ ثِؼٓبلٙمٍ غَعٕشِ ػٓبمٙلٍ ثِؼٙلْةٙهٙ ؤَشَذٜ مٙنْ 

وٓ لَعٕسٓ إِلَى اللَّهٙ  -سٓجٕؼٙعنَ ػٔمُوثٍٓ  ثٓبطٙنٍَ  ؤَنْ ؤُخْشِجٓ مٙنْ لَلْجِهٙ حٓلَبوٓةَ رٙكْشِ 
سٔجٕحٓبنَهٔ طَشِيكٌ ئسٕلَكٔ إِلَّب ثِؼٙلْمٍ وٓ الْؼٙلْمٔ صٓيٕنُ الْةٓشْءٙ فٙي الذٜنْعٓب وٓ الْأخٙشَةِ وٓ 

 -سٓبئٙمُهٔ إِلَى الْدٓنٍَِّ وٓ ثِهٙ يٓظٙلُ إِلَى سِػْوٓانِ اللَّهٙ تَؼٓبلَى
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العلم
وٓ الْؼٓبلٙمٔ حٓمّب  ُٔوٓ الَّزٙ  يٓنْطٙكُ ػٓنْهٔ ؤَػٕةٓبلُةهٔ الظٛةبلٙحٍُٓ وٓ ؤَوٕسٓادٔهٔ الضَّاكٙعٓةٍُ وٓ    •

وٓ  -لَب لٙسٓبنُهٔ وٓ مٔنَبظَشَتُهٔ وٓ مٔؼٓبدٓلَتُهٔ وٓ تَظٓةبؤلُهٔ وٓ دٓػٕةوٓاهٔ   -طٙذٕلُهٔ وٓ تَمْوٓاهٔ
فٙعهٙ ػٓمْلٌ وٓ نُسٔكٗ   لَمَذٕ كَبنَ يٓطْلُتٔ ُٓزَا الْؼٙلْمٓ فٙي غَعٕشِ ُٓزَا الضَّمٓبنِ مٓنْ كَبنَ

وٓ إِنَّب نَشَى طَبلٙجٓهٔ الْعٓوٕ ٓ مٓنْ لَةعٕسٓ فٙعةهٙ مٙةنْ     -وٓ حٙكْةٌٍٓ وٓ حٓعٓبءٗ وٓ خَشْعٌٍٓ
وٓ الْؼٓبلٙمٔ يٓحٕتَبجٔ إِلَى ػٓمْلٍ وٓ سِفْكٍ وٓ شَفَمٍٍَ وٓ نُظٕحٍ وٓ حٙلْمٍ وٓ  -ءٗ رَلٙكٓ شَيٕ

وٓ الْةٔتَؼٓلِّمٔ يٓحٕتَبجٔ إِلَةى سٓغْجٓةٍٍ وٓ إِسٓادٓةٍ وٓ فَةشَاؽٍ وٓ     -طٓجٕشٍ وٓ لَنَبػٍٍٓ وٓ ثٓزْلٍ
 نُسٔكٚ وٓ خَشْعٍٍٓ وٓ حٙفْظٚ وٓ حٓضْ 

الثاب الخامس في العلم    15 ص     مصثاح الشزيعة 
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لو اختلف تقليذ الميت و مه كان العمل وظيفته
لو اختلف تملعذ الةع  و من كبن الؼةل وظعفته في اػتجةبس   62مسإلٍ •

و الةعمبتي فبلةذاس تملعذ الثبني، و مغ التؼذد و االختالف يشخغ  الجلذ 
إلى الحبكم 

و كزا لو اختلفب في ؤطل وخوة الحح و ػذمه فبلةذاس ُو الثةبني، و  •
مغ التؼذد و االختالف فبلةشخغ ُو الحبكم، 

و كزا لو لم يؼلم فتوى مدتهذه، ؤو لم يؼلم مدتهذه، ؤو لم يكن مملذا، •
ؤو لم يؼلم ؤنه كبن مملذا ؤ  ال، ؤو كةبن مدتهةذا و اختلةف سؤيةه مةغ      

.متظذ  الؼةل، ؤو لم يؼلم سؤيه

385: ، ص1 تحزيز الوسيلة؛ ج
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لو اختلف تقليذ الميت و مه كان العمل وظيفته
مسإلٍ إرا اختلف تملعذ الةع  و الواسث فةي اػتجةبس الجلذيةٍ ؤو     101•

الةعمبتعٍ فبلةذاس ػلى تملعذ الةع   و إرا ػلم ؤن الةع  لم يكن مملةذا  
في ُزه الةسإلٍ فهل الةذاس ػلى تملعذ الةواسث ؤو الوطةي ؤو الؼةةل    
ػلى طجك فتوى الةدتهذ الز  كبن يدت ػلعه تملعذه إن كبن متؼعنب و 

التخععش مغ تؼذد الةدتهذين و مسبواتهم وخوه 

476-475: ، ص2 ، ج(للسيذ اليزدي)العزوة الوثقى  
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لو اختلف تقليذ الميت و مه كان العمل وظيفته
و ػلى األول فةغ اختالف الوسثٍ في التملعذ يؼةل كةل ػلةى تملعةذه    •

فةن يؼتمذ الجلذيٍ يؤخز من حظته ثةمةذاسُب ثبلنسةجٍ فعسةتإخش مةغ     
الوفبء ثبلجلذيٍ ثبأللشة فبأللشة إلى الجلةذ و يحتةةل الشخةوع إلةى     
الحبكم لشفغ النضاع فعحكم ثةمتؼى مزُجه نظعش مةب إرا اختلةف الولةذ    
األكجش مغ الوسثٍ في الحجوة و إرا اختلف تملعذ الةعة  و الةواسث فةي    
ؤطل وخوة الحح ػلعه و ػذمه ثإن يكون الةع  مملةذا لةةن يمةول    

و الةواسث   ثؼذ  اشتشاؽ الشخوع إلى كفبيٍ فكبن يدةت ػلعةه الحةح    
مملذا لةن يشتشؽ رلك فلم يكن واخجب ػلعه ؤو ثبلؼكس فبلةذاس ػلى 

. تملعذ الةع 

476-475: ، ص2 ، ج(للسيذ اليزدي)العزوة الوثقى  
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لو اختلف تقليذ الميت و مه كان العمل وظيفته

[الحجوة تخض٘ الولذ األكجش في الفشائغ] 129مسإلٍ •
تثياب جلذ الميت، و سييفه، و مصيحفه   يخض االثن األكجش من التشكٍ •

.«1»و خبلف خةعغ الفمهبء في رلك . دون ثبلي الوسثٍ
. «2»إخةبع الفشلٍ و ؤخجبسُم : دلعلنب•

: 3، و مغني المحتياج  53: 16، و المجموع 320: ، و السزاج الوهاج139: 29المثسوط ( 1)•
.5: 7، و الشزح الكثيز 447: 6، و الفتاوى الهنذية 4و  3

، و 144: 4و االستثصار  997حذيث  275: 9، و التهذية 5747حذيث  347: 4الفقيه ( 2)•
. 4حذيث  86: 7الكافي 

116-115: ، ص4 الخالف؛ ج
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لو اختلف تقليذ الميت و مه كان العمل وظيفته
إرا اختلف تملعذ الةع٘  و الواسث في اػتجبس الجلذي٘ةٍ ؤو  (: 101مسإلٍ )•

( 5)الةعمبتعٍ٘ فبلةذاس ػلى تملعذ الةع٘  

469: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العزوة الوثقى 
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لو اختلف تقليذ الميت و مه كان العمل وظيفته
ثل األلوى كون الةذاس ػلى تملعذ الواسث ألنّه ثتملعةذه يؼتمةذ اشةت بل    ( 5)•

رمٍ٘ الةع٘  ثةب اػتمذه و يشى خطةإ الةع٘ة  فةي مؼتمةذه و لةعس لتملعةذه       
موػوػعٍ٘ من ُزه الدهٍ لطؼب  نؼم لو كبن الوطي٘ مملّذا  لةن يؼتمذ خةالف  
اػتمبد الواسث  كبن ُو في اإلخشاج ؤيؼب  مكلّفب  ػلى طجك تملعذه و إن كبن 
للواسث ؤيؼب  منغ الوطي٘ ثحسةت اػتمةبده خطةإه و مةغ التشةبص٘ يفظةل       
خظومتهةب الحبكم ػلى طجك سؤيه كةب ُو الشةإن فةي كلّعةٍ التشافةغ فةي      

(.آلب ػعبء. )األحكب  الكلّعٍ اإللهعٍ٘
(.الخوئي. )ثل الةذاس ػلى تملعذ الواسث•
ثل ػلى تملعذ من يكون الؼةل ثهزا الحكم وظعفٍ له وطع٘ب  كبن ؤو واسثةب  و  •

(.الجشوخشد . )مغ التؼذ٘د و اختالفهم يتؼع٘ن الشخوع إلى الحبكم ثال إشكبل
ثل ػلى تملعذ من كبن الؼةل ثه وظعفته و مغ التؼذ٘د و االختالف يشخغ إلى •

(.اإلمب  الخةعني. )الحبكم

470-469: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العزوة الوثقى 
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لو اختلف تقليذ الميت و مه كان العمل وظيفته
ثل الةذاس ػلى تملعذ من يكون الؼةل ثهزا الحكم وظعفٍ له وطع٘ب  كةبن  •

(.الخوانسبس . )ؤو واسثب 
ثل الةذاس ػلى تملعذ الوطي٘ إن كبن و إلّب فبلواسث ؤو اختهبدُةب فةي  •

خةعغ فشوع الةسإلٍ إلّب في طوسة النضاع و فعهب يدت الشخةوع إلةى   
(.الشعشاص . )الحبكم

ثل يكفي تملعذ من يدت ػلعه التظذ٘  وطع٘ب  كبن ؤو واسثب  و مغ التؼذ٘د •
(.الگلپبيگبني. )و اختالفهم يتؼع٘ن الشخوع إلى الحبكم

•     ٍ . الظبُش ؤنّ تملعذ الةع٘  ؤخنجي ػةن ُةزه الةسةإلٍ و نحوُةب ثبلكلّع٘ة
(.النبئعني)

 470: ، ص4 ، ج(المحشى)العزوة الوثقى 
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لو اختلف تقليذ الميت و مه كان العمل وظيفته
في ُزه الةسإلٍ فهل الةةذاس ػلةى    و إرا ػلم ؤنّ الةع٘  لم يكن مملّذا  •

ؤو الؼةل ػلى طجك فتوى الةدتهذ الّةز   ( 1)تملعذ الواسث ؤو الوطي 
كبن يدت ػلعه تملعذه إن كبن متؼع٘نب ، و التخععش مغ تؼذ٘د الةدتهذين و 

 ، و ػلى األو٘ل فةغ(2)مسبواتهم؟ وخوه 
(.الفعشوصآثبد . )و ُو األلوى( 1) •
الوطي٘ إنّةب ُو نبئت الةع٘  فعةب ؤوطى ثةه فةبلؼجشة ثنظةشه و ظهةوس     •

(.الخوئي. )كالمه و ال ؤثش لنظش الوطي٘ ػن تملعذ ؤو اختهبد
ؤوخههب ؤنّ الةذاس ػلى تملعذ الوطةي٘ إرا ؤوطةى ثةبلحح٘ و ػلةى     ( 2)•

(.األطفهبني. )تملعذ الواسث إرا لم يوص ثه
 470: ، ص4 ، ج(المحشى)العزوة الوثقى 
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لو اختلف تقليذ الميت و مه كان العمل وظيفته
اختالف الوسثٍ في التملعذ يؼةل كلّ ػلى تملعذه فةةن يؼتمةذ الجلذي٘ةٍ    •

يؤخز من حظ٘ةته ثةمةذاسُب ثبلنسةجٍ فعسةتإخش مةغ الوفةبء ثبلجلذي٘ةٍ        
لشفةغ  ( 1)ثبأللشة فبأللشة إلى الجلذ، و يحتةل الشخوع إلى الحةبكم  

النضاع، فعحكم ثةمتؼى مزُجه، نظعش مب إرا اختلةف الولةذ األكجةش مةغ     
الوسثٍ في الحجوة، 

(.الخوانسبس . األطفهبني. )ُزا ُو الةتؼع٘ن( 1)•
(.النبئعني. )ُزا ُو الةتؼع٘ن في الةمب  و نظبئشه•
ُزا االحتةبل ُو الةتؼع٘ن ثنبءٖ ػلى وخوة اإلحدبج ػن الةع٘  ػلةى  •

(.الخوئي. )الواسث كةب ُو الظبُش
 471: ، ص4 ، ج(المحشى)العزوة الوثقى 
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لو اختلف تقليذ الميت و مه كان العمل وظيفته
و إرا اختلف تملعذ الةع٘  و الواسث في ؤطل وخوة الحح٘ ػلعةه و ػذمةه   •

ثؼذ  اشتشاؽ الشخوع إلى كفبيةٍ فكةبن   : ثإن يكون الةع٘  مملّذا  لةن يمول
يدت ػلعه الحح٘، و الواسث مملّذا  لةن يشتشؽ رلك فلم يكن واخجب  ػلعةه،  

(. 2)ؤو ثبلؼكس فبلةذاس ػلى تملعذ الةع٘  
(.األطفهبني. )ثل الةذاس ػلى تملعذ الواسث( 2)•
(.آلب ػعبء. )لذ تمذ٘  الكال  فعه مفظ٘ل ب•
(.الجشوخشد ، اإلمب  الخةعني، الگلپبيگبني. )ثل ػلى تملعذ الواسث•
(.الخوئي. )تمذ٘  ؤنّ الةذاس ػلى تملعذ الواسث•
(.الخوانسبس . )لذ مشّ الكال  فعه•
(.النبئعني. )ثل ػلى تملعذ الواسث ػلى األلوى•

 471: ، ص4 ، ج(المحشى)العزوة الوثقى 


