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و الام ،أو لألب .و بو قال دمحم بن احلنفیة ،و دمحم بن



علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب علیهم السالم،

و داود بن علي ،و أعاهلا مجیع الفقهاء(مجیع فقهاء

عامو قائل بو عول ىستند).

عرض شد در حبث ارث دو مسئلو مهم عول و تعصیب
میان ما و عامو مورد حبث و اختالف است ،آهنا عول
را صحیح می دانند یعنی اگر ترکو بر اساس فروض معنی

مثال ذلك :زوج و اخت .للزوج النصف ،و لألخت
النصف بال خالف يف ىذه املسألة.
زوج و اختان ،للزوج النصف ،و الباقي لالاختني .و
عندىم تعول إىل سبعة.

در قران تقسیم شد ولی وافی بو سهام نبود ما قائلیم
نقص بو افراد خاصی وارد می شود بر اساس رواایمتان
نقص بر متقربنی بو أب ای أبوین وارد می شود ولی عامو
نقص را بر مهو وارد می کنند ،علی ِّ
أی حال فعال حبثمان

معهم(أی مع الزوج واالُختان)ام ،للزوج النصف ،و
الباقي لالام ،و عندىم تعول إىل مثانیة.
معهم أخ من ام تعول إىل تسعة.

در فقو مقارن می ابشد.
دیروز از کتاب انتصار سید مرتضی اعلی اهلل مقامو
مطالبی را در مورد عول و تعصیب نقل کردمی و امروز اب

معهم أخوان من ام تعول إىل عشرة.

و يقال هلذه املسألة « ام ال افروخ» ،ألهنا تعول ابلوتر ،و

تعول ابلشفع أيضا.

توفیق پروردگار متعال مطالبی را از شیخ در خالف نقل
خواىیم کرد.
اگر در حوزه یک مرکزی برای فقو مقارن وجود داشت
خیلی مفید و الزم و خوب بود ،قبال عرض کردمی کو در

و مثل مسألة املنربية ،و ىي :زوجة و أبوان و بنتان،
للزوجة الثمن ،و لألبوين السدسان ،و الباقي
للبنتني(دو خرب در وسائل دارمی کو مسئلو منربیو در آهنا
بیان شده کو بعدا می خوانیم).

زمان آیت اهلل بروجردی اعلی اهلل مقامو ایشان اب شیخ
حممود شلتوت ارتباط داشت و ابالخره قرار شد در
جامع األزىر مصر یک کرسی درس برای فقو جعفری

و عندىم :للبنتني الثلثان تعول من أربعة و عشرين إىل
سبعة و عشرين.
و وافقنا يف إدخال الضرر على البنتني داود بن

نیز بنا گزاری شود و قرار شد یک نفر از قم برود و
حتی گفتند متام ىزینو آن را پرداخت می کنند ،خالصو
فقو مقارن بسیار مهم می ابشد.

1

علي. ».
این خبشی از کالم شیخ در خالف بود کو بو عرضتان
رسید.
خب و اما برای اینکو بفهمیم در مسئلو عول عامو چو
می گویند و ما چو می گوئیم چند مثال می زنیم ات

شیخ در خالف حبث را اینطور شروع کرده«:مسألة
 :31العول عندان ابطل ،فكل مسألة تعول على
مذىب املخالفني ،فالقول عندان فیها خبالف ما قالوه،

مطلب روشن شود.

و بو قال ابن عباس ،فإنو مل يعول املسائل ،و أدخل
النقص على البنات ،و بنات اإلبن ،و األخوات لألب
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زنی از دنیا رفتو درحالی کو شوىر و أبوین و بنت واحده
دارد ،طبق فروض مقدره در قران زوج ربع یعنی یک
چهارم و أبوین ىرکدام سدس یعنی یک ششم و بنت

شد منتهی ما طبق اخباری کو از اىل بیت علیهم
السالم دارمی نقص را بر مقربنی أب و أبوین وارد
می کنیم.

واحده نیز نصف یعنی یک دوم می برد ،طبق حساب
خودمان کو قبال خواندمی در اینجا خمارج  6و  4وجود
دارد ،عدد  6و  4متوافقنی ىستند و مقسوم علیو

بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

مشرتک آهنا عدد  2می ابشد لذا یکی را تقسیم بر
مقسوم علیو مشرتک می کنیم و خارج قسمت را ضرب
در دیگری می کنیم 4 ،تقسیم بر  2می شود  2ضرب
در  6می شود  22و  6تقسیم بر  2می شود  3و
ضرب در  4می شود  ، 22حاال دو دوازدىم برای پدر
و دو دوازدىم برای مادر است و سو دوازدىم نیز برای
شوىر می ابشد ،و پنج دوازدىم ابقی مانده برای بنت
واحده می ابشد و در واقع کسر بو بنت واحده وارد
شده زیرا ابید نصف یعنی شش دوازدىم بربد اما طبق
عقیده ما کو از رواایمتان استفاده کرده امی نقص را بو
متقرب بو أب و أبوین وارد می کنیم.
خب و اما در مثال مذکور عامو علی القول بر عول
صورهتا را در نظر می گریند ،طبق فروض مقدره در قران
دو دوازدىم سهم أب و دو دوازدىم سهم اُم و سو
دوازدىم سهم شوىر و شش دوازدىم سهم بنت واحده
بود ،حاال آهنا متام صورهتا را اب ىم مجع می کنند
 2+2+3+6 =23و بر مهو کسر وارد می کنند و خمرج
جدیدی یعنی  23را بو وسعت سهام بدست می آورند
و بعد بو زوج سو سیزدىم می دىند کو ما سو دوازدىم
دادمی ،بو أب دو سیزدىم می دىند کو ما دو دوازدىم
دادمی ،بو اُم دو سیزدىم می دىند کو ما دو دوازدىم
دادمی ،بو بنت شش سیزدىم می دىند کو ما پنج
دوازدىم دادمی ،بنابراین کاری کردند کو بر مهو نقص وارد
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