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ات امام مرسل است ولی از آخرین راوی کو از امام نقل
کرده نقل می کند ،در صفحو  224از جلد  87معجم
رجال حدیث چند صفحو در واثقت و عظمت عیاشی



مطلب نوشتو شده ،آقای خوئی می فرماید طریق شیخ
طوسی بو عیاشی ضعیف است و طریق شیخ صدوق
بو عیاشی نیز ضعیف است ولی حدیث او صحیح

حبثمان در رواایت مربوط بو عول بود کو عرض کردمی
این اخبار در ابب  6و  7از ابواب موجبات اإلرث
وسائل الشیعة ذکر شده اند ،دیروز چند خرب از ابب 7

السند است.
خب و اما خرب  83از ابب  7این خرب است:

را خواندمی البتو اخبار ابب  6کو مربوط بو عول بود را
قبال خواندمی و این اخبار ابب  7نیز مربوط بو عول
ىستند منتهی اب بیان دیگری.
در ابب  7کالا  88خرب نقل شده ،صاحب وسائل 8

«وابسناده عن عبيدة السلماين ،عن أمري املؤمنني عليو
السالم حيث سئل عن رجل مات و خلف زوجة
وأبوين وابنتيو فقال عليو السالم :صار مثنها تسعا.

خرب اول ابب  7را پشت سر ىم از کلینی نقل کرده و
از خرب  9ات  84یعنی  6خرب را از هتذیب شیخ طوسی
نقل کرده و خرب اپنزدىم را از عیون اخبار الرضا علیو

أقول :محلو الشيخ على االنكار دون االخبار ،وجوز
محلو على التقية ملا مضى وأييت».

سند حدیث :ابسناد عیاشی از عبیدة السلمانی نقل
می کند ،آقای خوئی عبیده سلمانی را توثیق می کند.
عامو این حدیث را نقل می کنند و می گویند حضرت

السالم شیخ صدوق نقل کرده و از خرب  86ات آخر
ابب یعنی  3خرب را از تفسری دمحم بن مسعود عیاشی
نقل کرده حاال ابید ببینیم دمحمبن مسعود عیاشی کیست
کو صاحب وسائل از او نقل می کند.

امری علیو السالم نیز قائل بو عول بوده! در حالی کو ما
عرض کردمی پیغمرب و اىل بیت علیهم السالم مهگی
قائل بو بطالن عول ىستند منتهی ما عرض می کنیم کو

صاحب وسائل  35ىزار حدیث در وسائل نقل کرده و
در اول وسائل فرموده من این احادیث را از  851کتاب
نقل کرده ام کو نصف این کتب در دستم ىست و از

سند خرب ضعیف است زیرا عبیده سلمانی خودش در
قرن ىفتم ىشتم بوده و نقل خرب از حضرت امری علیو
السالم واسطو ىای زایدی می خواىد درحالی کو فقط
یک واسطو ذکر شده و ما بقیو را منی دانیم لذا خرب از

نصف دیگر مع الواسطو نقل می کنم و یکی از
کتاهبائی کو ایشان از آن نقل کرده مهنی تفسری عیاشی
می ابشد ،دمحم بن مسعود عیاشی از علماء بزرگ تقریبا
قرن ششم ىفتم بوده ،آیت اهلل العظمی آقای خوئی در

نظر سند خمدوش است و ما بقیو را منی دانیم و بعالوه
گفتیم کو آقای خوئی فرمودند طریق شیخ طوسی و
شیخ صدوق بو عیاشی ضعیف می ابشد.

معجم رجال حدیث چهار پنج صفحو درابره عیاشی
مطلب نوشتو ،عیاشی از اىل تسنن بوده و بعدا شیعو
شده و متکن مالی بسیار ابالئی داشتو و کتاخبانو بسیار

از نظر حمتوی و مضمون در خرب ذکر شده کو شخصی
از دنیا رفتو در حالی کو زوجو و أبوین و دو دخرت دارد
کو زوجو مثن یعنی یک ىشتم و أبوین ىرکدام سدس

بزرگ و کتاهبای زایدی داشتو ،اخبار او نوعا از خودش
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یعنی یک ششم و دو دخرت ىرکدام ثلثان یعنی دو سوم
می برند ،خب در اینجا خمرج  8و  6و  3دارمی کو  3و
 6متداخالن ىستند لذا کنار می گذارمی و دو خمرج  6و
 8را در نظر می گریمی کو ابىم متوافقنی ىستند و ىر دو
بر  2قابل تقسیم ىستند 6 ،را بر  2تقسیم می کنیم
می شود  3و ضرب در  8می کنیم می شود  24ای 8
را تقسیم  2می کنیم می شود  4و ضرب در 6
می کنیم می شود  ، 24بنابراین فریضو ابید بو 24
قسمت تقسیم شود ،حاال اگر ما ابشیم طبق فقو
خودمان چهار بیست و چهارم بو پدر و چهار بیست
و چهارم بو مادر می دىیم و سو بیست و چهارم نیز
بو زوجو می دىیم و بقیو یعنی  83سهم ابقیمانده را بو
دخرت ىا می دىیم البتو کم می آید زیرا اگر عول نبود در
واقع دخرت ىا ابید  86سهم می بردند ولی خب قاعده
مهنی است کو نقص بر متقرب بو أبوین وارد می شود،
ما اینطور می گوئیم ولی عامو نقص را بر مهو وارد
می کنند ،آهنا مال را بو  27قسمت تقسیم می کنند و
طبق تقسیمی کو می کنند زوجو سو بیست و ىفتم یعنی
تسع می برد ولذا صار تسعها مثنا.
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين
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