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الداين يقتسمون املال على تقدير قصوره عن
الثالث :أن ّ
دينهم ابحلصص ،فكذلك الوارث ،و اجلامع االستحقاق



الداين قدرا معيّنا،
لكل واحد من ّ
للمال ،و الفرق أبن ّ
لكل واحد
خبالف الورثة ،ال يفيد ،ألن الورثة و إن مل يكن ّ

حبث عول و تعصیب یکی از مباحث مهم بنی ما و اىل
تسنن می ابشد و در واقع یک عرصو ای برای برخورد فکر
اىل بیت علیهم السالم و فکر خمالفنی آهنا می ابشد و
مهانطور کو مشاىده فرمودید حتی ائمو علیهم السالم در سو
مورد صحیفة الفرائض را بو آهنا عرضو کردند ولی ابز
نپذیرفتند لذا صاحب جواىر می فرماید مسئلو عول و
تعصیب بو مسئلو خالفت بر می گردد کو آهنا اىل بیت
علیهم السالم را کنار زدند و مقام آهنا را غصب کردند
خالصو برخوردىای بسیار شدیدی بنی طرفنی بوده.
یکی از کسانی کو این حبث را مبسوطا متعرض شده
صاحب مسالک می ابشد ایشان در خبشی از کالمشان

لكل واحد جزءا جيري
منهم قدر ّ
معّي من املال إال أن ّ
املعّي...الی آخر کالمو».1
جمرى ّ
اخبار ابب  6و  7و خصوصا ابب  7از ابواب موجبات
االرث وسائل الشیعة کو تعدادی از آهنا را خواندمی حتما
مطالعو کنید در اخبار این دو ابب نظر قطعی و خمالفت
اىل بیت علیهم السالم اب عول ذکر شده ،البتو عامو خیلی
تالش کرده اند ات اثبت کنند امریاملومننی علیو السالم قائل
بو عول بوده ولی خب دیروز بطالن حرفشان را اثبت
کردمی.
صاحب جواىر بعد از ذکر مسئلو عول و تعصیب اینطور
می فرماید« :وقد أطنب أصحابنا يف التشنيع على القول

فاحتجوا على إثباتو
اینطور فرموده« :و أما اجلمهور
ّ
ابملعقول و األثر.

ابلتعصيب والعول وكفى بوضوح بطالنو شنعة لو  ،وىذا

أما األول(اثبات عقلی) فمن وجوه:

رسول اهلل صلىاهللعليووآلو مبفهوم قولو  " :ما إن متسكتم

غصن من شجرة إنكار اإلمامة والضالل الذي أشار إليو

األول :أن النقص ال ب ّد من دخولو على الورثة على تقدير

هبما لن تضلوا أبدا " واحلمد هلل الذي عافاان من ذلك

غريه فعلى البعض ،لكن النقص على بعضهم دون بعض

بنده فکر می کنم اگر اخبار ابب عول و تعصیب را خبوانیم
بوی جهالت و تعصب عامو در اخبار عول و تعصیب دیده
می شود.
خب و اما اخبار تعصیب در ابب  8از ابواب موجبات
االرث وسائل الشیعة ذکر شده اند کو چند خرب از این ابب
را می خوانیم:

الوصيّة و إن أنكره منكر العول لكنّو يعًتف بو فيما لو
أوصى بنصف تركتو لواحد و بنصف آلخر و بثلث لثالث

صاحل بن السندي ،عن جعفر بن بشري ،عن عبد اهلل بن

زايدة السهام ،أما عند العائل فعلى اجلميع ،و أما عند

ومن كثري مما ابتلى بو خلقو ولو شاء لفعل.2».

مرجح ،فكان إدخالو على اجلميع أعدل.
ترجيح من غري ّ

الثاين :أن التقسيط مع القصور واجب يف الوصيّة
للجماعة حينئذ كما لو أوصى لزيد أبلف و لعمرو

خبمسمائة و لبكر مبائة ،و مل خيلّف سوى مائة ،فإهنا
تقسط على قدر أنصبائهم ،فيكون املرياث كذلك ،و
ّ
اجلامع بينهما استحقاق اجلميع الًتكة .و ىذا الفرض من

خرب اول« :دمحم بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن

ابلتحاص ابلعول.
على طريق العول ،فإنو حينئذ يلتزم
ّ

 1مسالک األفهام ،شهید ثانی ،جلد  ،13ص.111
 2جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی جواهری ،ج ،93ص ،111طبع
 39جلدی.
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بكري ،عن حسّي الرزاز قال :أمرت من يسأل أاب عبد اهلل

خرب چهارم« :وابسناده عن عبد اهلل بن دمحم بن عقيل ،عن

املال لألقرب والعصبة يف فيو الًتاب.3».

عليو وآلو زار امرأتو فجاءت اببنيت سعد فقالت :اي رسول

بعضی از اخبار از جهت سند ضعیف ىستند ولی چون
مورد عمل فقهاء ما می ابشند ضعفشان جربان می شود.

اهلل إن أابمها قتل يوم أحد وأخذ عمهما املال كلو وال

خرب دوم« :قال الكليين والشيخ :ويف كتاب أيب نعيم

سيقضي اهلل يف ذلك فأنزل اهلل تعاىل " :يوصيكم اهلل يف

حكيم بن جابر ،عن زيد بن اثبت أنو قال :من قضاء

عمهما وقال :أعط اجلاريتّي الثلثّي وأعط أمهما الثمن وما

جابر أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النيب صلى اهلل

عليو السالم املال ملن ىو؟ لألقرب؟ أو العصبة؟ فقال:

تنكحان إال وهلما مال ،فقال النيب صلى اهلل عليو وآلو:

الطحان ،رواه عن شريك ،عن إمساعيل بن أيب خالد ،عن

أوالدكم " ،حىت ختم اآلية فدعا النيب صلى اهلل عليو وآلو

اجلاىلية أن يورث الرجال دون النساء.4».

بقي فلك .أقول :قد عرفت وجهو ،وحيتمل كون احلكم

خرب سوم« :وابسناده عن أيب طالب األنباري ،عن دمحم بن

ىنا على وجو الصلح مع رضا الوارث بذلك وإرادة أتليف

سفيان ،عن أيب إسحاق ،عن قارية بن مضرب قال:

خرب پنجم« :دمحم بن مسعود العياشي يف تفسريه عن ابن

قلب العم.6».

أمحد الربيدي ،عن بشري بن ىارون ،عن احلميدي ،عن
جلست إىل ابن عباس وىو مبكة فقلت :اي ابن عباس

سنان ،عن أيب عبد اهلل عليو السالم قال :اختلف علي بن

حديث يرويو أىل العراق عنك وطاووس موالك يرويو أن

أيب طالب عليو السالم وعثمان يف الرجل ديوت وليس لو

ما أبقت الفرائض فلألوىل عصبة(اشخاص مذکری کو از

عصبة يرثونو ولو ذو قرابة ال يرثونو ليس هلم سهم مفروض

طرف مرد بو انسان مربوط ىستند) ذكر ،فقال :أمن أىل

فقال علي عليو السالم :مرياثو لذوي قرابتو الن اهلل تعاىل

قول اهلل عز وجل " :آابؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب

وقال عثمان :اجعل مالو يف بيت مال املسلمّي.».
دمحم جواد مغنیو در کتاب "الفقو علی املذاىب اخلمسة"
فرموده ما عول و تعصیب را ابطل می دانیم ولی مذاىب
اربعو عامو مهگی می گویند اگر اضافو بیاید متعلق بو عصبو
یعنی اشخاص مذکری کو از طرف مرد بو انسان مربوط
ىستند می ابشد ولو اینکو از طبقات بعدی ابشند مثال اگر
یک دخرت داشتو ابشد نصف می برد و الباقی را در صورتی
کو پدر نباشد بو برادرش می دىند درحالی کو برادر طبقو
دوم می ابشد.
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

العراق أنت؟ قلت نعم قال :أبلغ من وراك أىن أقول :إن

يقول " :وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل

لكم نفعا فريضة من اهلل "  ،قولو " :وأولوا األرحام
بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل "  ،وىل ىذه إال
فريضتان وىل أبقتا شيئا ،ما قلت ىذا وال طاووس يرويو
على ،قال قارية بن مضرب :فلقيت طاووسا فقال :ال
واهلل ما رويت ىذا على ابن عباس قط وإمنا الشيطان ألقاه
على ألسنتهم قال سفيان :أراه من قبل ابنو عبد اهلل بن

طاووس فإنو كان على خامت سليمان بن عبد امللك وكان

حيمل على ىؤالء محال شديدا يعين بين ىاشم.5».

واحلمد هلل رب العاملّي و صلی اهلل علی
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