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اخبار عول

(ج )24

مثال دوم :زوج و أحد األبوین و بنتنی ،در اینجا زوج
خباطر وجود اوالد ربع می برد و أحد األبوین سدس می برد
و بنتنی ثلثان می برند ،خب در اینجا خمارج  4و  6و 3
دارمی کو  3در  6متداخل است لذا کنار می گذارمی و  4و
 6می مانند کو متوافقنی ىستند و ىر دو بر عدد  2قابل
قسمت ىستند ،یکی را بر مقسوم علیو مشرتک تقسیم
می کنیم و حاصلش را در دیگری ضرب می کنیم4 ،
تقسیم بر  2می شود  2ضرب در  6می شود  22ای 6
تقسیم بر  2می شود  3ضرب در  4می شود  22یعنی
ترکو بو  22قسمت تقسیم می شود ،حاال سهم زوج سو
دوازدىم و سهم أحد األبوین دو دوازدىم و ىفت دوازدىم
متعلق بو بنتنی می ابشد کو نقص بر آهنا وارد شده زیرا در
واقع ابید ىشت دوازدىم می بردند ،فقو ما تبعاً ألىل بیت
علیهم السالم مهنی است و اما علی القول ابلعول صورهتا اب
ىم مجع می شوند  3+2+8=23و ترکو  23قسمت
می شود و سو سیزدىم متعلق بو زوج است و دو سیزدىم
متعلق بو أحد األبوین است و ىشت سیزدىم متعلق بو
بنتنی می ابشد یعنی نقص بر مهو وارد شده.
خب واما حاال می رسیم بو مهان روایتی کو دیروز از



چند مثال عرض می کنیم ات حبث عول روشن شود:
مثال اول :زوج و أبوین و بنت واحده .در اینجا زوج
خباطر وجود فرزند ربع می برد و ىرکدام از أبوین نیز خباطر
وجود فرزند سدس می برند و بنت واحده نصف می برد،
خب طبق قاعده در اینجا ابتدا بو سراغ خمارج می رومی کو
 4و  6و  2ىستند ،دو خمرج  6دارمی و چونکو متماثل
ىستند یکی را در نظر می گریمی و مهچننی  2در  4و 6
متداخل است لذا  2نیز کنار می رود و  4و  6ابقی
می ماند کو اب ىم متوافقنی ابلنصف ىستند یعنی ىر دو بو
عدد  2قابل قسمت ىستند ،حاال یکی از آهنا را بر مقسوم
علیو مشرتک یعنی  2تقسیم می کنیم و حاصلش را در
دیگری ضرب می کنیم 4 ،تقسیم بر  2می شود  2و ضرب
در  6می شود  22ای  6تقسیم بر  2می شود  3و ضرب
در  4می شود  ، 22خالصو اصل فریضو بو  22سهم
تقسیم می شود ،خب حاال أب و اُم ىرکدام دو دوازدىم
می برند و زوج نیز سو دوازدىم می برد و پنج دوازدىم ابقی
می ماند برای بنت واحده کو در واقع ابید شش دوازدىم
می برده ،ما برحسب اخبار ائمو علیهم السالم قائلیم کو
نقص مهیشو بر متقرب بو أبوین ای أب وارد می شود و بو
زوج و زوجو و أبوین ىیچوقت نقص وارد منی شود و مبنای
خداوند متعال نیز از اول مهنی بوده ،این مبنا و نظر ما
می ابشد اما علی القول ابلعول نقص بر مهو ابلنسبو وارد
می شود لذا عامو می گویند ما جبای خمرج ىا صورهتا را مجع
می کنیم بو اینصورت کو  2+2+3+6 = 23و ترکو را بو
 23قسم تقسیم می کنند حاال زوج سو سیزدىم و أب دو
سیزدىم و اُم دو سیزدىم و بنت واحده شش سیزدىم
می برند در واقع نقص را بر مهو وارد کردند.

حضرت امری علیو السالم خواندمی " صار مثنها تسعاً " ،

شخصی از دنیا رفتو و زوجو و أبوین و بنتنی دارد ،در اینجا
زوجو خباطر وجود فرزندان نمن می برد و أبوین نیز خباطر
وجود فرزندان ىر کدام سدس می برند و بنتنی نیز ثلثان
می برند ،سو خمرج  8و  6و  3دارمی کو  3در  6متداخل
است لذا  3را کنار می گذارمی 6 ،و  8متوافقنی ابلنصف
ىستند ،نصف  6یعنی  3را ضرب در  8می کنیم می شود
 24ای نصف  8یعنی  4را ضرب در  6می کنیم می شود
 ، 24بنابراین ترکو بو  24قسمت تقسیم می شود ،حاال
زوجو سو بیست و چهارم می برد و أب چهار بیست و
چهارم و اُم چهارم بیست و چهارم می برند و ابقیمانده
یعنی سیزده بیست و چهارم متعلق بو بنتنی می ابشد کو در
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واقع ابید شانزده بیست و چهارم می بردند کو طبق فقو ما
و رواایتی کو از اىل بیت علیهم السالم رسیده نقص بر
متقرب بو أبوین ای أب وارد می شود ولی عامو قائل بو عول
ىستند و نقص را بو مهو وارد می کنند بو اینصورت کو
صورهتا را مجع می کنند  3+4+4+26 = 22و ترکو را بو
 22قسمت تقسیم می کنند و در اینجا سو بیست و ىفتم
بو زوجو و چهار بیست و ىفتم بو أب و چهار بیست و
ىفتم بو اُم و شانزده بیست و ىفتم بو بنتنی می دىند کو

اخبار عول

(ج )24

این خرب سندا ضعیف است زیرا طریق شیخ بو عبیده
سلمانی ضعیف است و بعالوه این خرب بو یک سند دیگر
نیز نقل شده کو آن ىم ضعیف می ابشد.
خب و اما خرب  24از مهنی ابب  2نیز این خرب
است«:وابسناده عن أيب طالب األنباري ،عن احلسن بن
دمحم بن أيوب ،عن عثمان بن أيب شيبة ،عن حيىي بن أيب
بكر ،عن شعبة ،عن مساك ،عن عبيدة السلماين قال :كان

علي عليو السالم على ادلنرب فقام إليو رجل فقال :اي أمري

خب در اینصورت "صار مثنها تسعا" زیرا  3نسبت بو 24

ادلؤمنني رجل مات وترك ابنتيو وأبويو وزوجة فقال عليو

نمن یعنی یک ىشتم است و مهنی  3نسبت بو  22تسع
یعنی یک هنم می ابشد.
خب و اما خرب  23از ابب  2کو دیروز خواندمی و مورد

وكيف ذلك؟ قال :إن عمر بن اخلطاب وقعت يف أمارتو

حبثمان بود این خرب است« :وابسناده عن عبيدة السلماين،

ولألبوين السدسان وللزوجة الثمن ،قال :ىذا الثمن ابقيا

خلف زوجة وأبوين وابنتيو فقال عليو السالم :صار مثنها

وآلو :أعط ىؤالء فريضتهم لألبوين السدسان وللزوجة

السالم :صار مثن ادلرأة تسعا قال مساك فقلت لعبيدة:
ىذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال للبنتني الثلثان

عن أمري ادلؤمنني عليو السالم حيث سئل عن رجل مات و

بعد األبوين والبنتني ،فقال لو أصحاب دمحم صلى اهلل عليو

تسعا.

الثمن ،وللبنتني ما يبقى ،فقال :فأين فريضتهما الثلثان؟

أقول :محلو الشيخ على اإلنكار دون اإلخبار ،وجوز محلو

فقال :لو علي عليو السالم :ذلما ما يبقى ،فأىب ذلك عليو

على التقية دلا مضى وأييت».1

عمر وابن مسعود فقال علي عليو السالم على ما رأى

اىل تسنن بو این خرب تکیو کرده و می گویند حضرت امری
علیو السالم نیز قائل بو عول بوده درحالی کو عرض کردمی
سید مرتضی در انتصار فرمودند قول علی علیو السالم را
ابید از فرزندانشان بپرسیم.
صاحب وسائل در ادامو خرب جوابی داده و فرموده در واقع
فرمایش حضرت امری علیو السالم استفهام انکاری می ابشد

عمر قال عبيدة :وأخربين مجاعة من أصحاب علي عليو
السالم بعد ذلك يف مثلها :أنو أعطى الزوج الربع مع
االبنتني ولألبوين السدسني والباقي رد على البنتني ،وذلك

ىو احلق وإن أابه قومنا».2

عبیده سلمانی خوب است ولی متام رجال مذکور در سند
مهمل ىستند و ىیچکدامشان موثق نیستند و مهگی
ضعیف می ابشند.
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

نو اخبار یعنی " أصار مثنها تسعاً؟ " و مهچننی شیخ طوسی

ذبویز کرده کو اصال این قول حضرت تقیةً بوده زیرا قول
حضرت را فرزندانش هبرت می دانند و اىل بیت علیهم
السالم عول را ابطل می دانند.

واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين
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