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اخبار عول و تعصیب

(ج )44

بطالنش در رواایت ذکر شده کو بو حد تواتر معنوی
رسیده.
اخبار عول را از ابب  6و  7از ابواب موجبات اإلرث



وسائل الشیعة خواندمی و مورد بررسی قرار دادمی و اما
اخبار تعصیب نیز در ابب  8از ابواب موجبات اإلرث
ذکر شده اند کو چند خرب را خواندمی و متام این اخبار

یکی از عزیزان نوشتو ای در مورد حبث عول دارد کو در
آن عبارتی از شهید اول در ملعو نقل شده کو ایشان أب
را نیز جزء کسانی کو نقص بر او وارد می شود ذکر

داللت بر بطالن عول و تعصیب داشتند و مطلب
بسیار واضح و روشن است و حتی ائمو علیهم السالم
در مواردی برای اثبات بطالن عول و تعصیب صحیفو
پیغمرب صلوات اهلل علیو و آلو را بو خمالفنی ارائو کردند

کرده درحالی کو ما گفتیم طبق رواایمتان در حقیقت
نقصی بر أب وارد منی شود زیرا أب فقط در جائی
فریضو دارد کو میت فرزند داشتو ابشد کو در اینصورت
سدس می برد و در غری از این اصال فریضو ندارد ات

لذا غری از کالم ائمو علیهم السالم جلاجت و عناد
می ابشد و صاحب جواىر نیز فرمودند عول و تعصیب
تقریبا جلاجت و از شئون غصب خالفت و یک شاخو

نقص بر او وارد شود بلکو از ابقیمانده بو او می دىند،
بلو اشکال ايشان وارد است و صاحب جواىر و
دیگران نیز این اشکال را بر شهید اول وارد کرده اند.

ای از درخت غصب خالفت می ابشد.
شیخ طوسی در جلد  4خالف طبع جدید از صفحو
 44ات صفحو  49در مورد تعصیب حبث کرده و
مثاهلای فراوانی زده زیرا عامو خیلی این حبث را طوالنی

ابز نوشتو شده خامنی از دنیا رفتو در حالی کو دو
خواىر أبوینی و دو خواىر اُمی و دو برادر أبی دارد
تقسیم ارث در اینصورت چگونو می ابشد؟ ابید توجو
داشت کو ىر وقت خواىر و برادر أبوینی در بنی ابشند
دیگر بو خواىر ای برادر أبی ارث منی رسد ولی کاللو
اُمی سهم دارند کو اگر یک نفر ابشد یک سوم و اگر
متعدد ابشند یک ششم ارث می برند.

کرده اند ،شیخ فروض عامو را ذکر کرده و بعد از آهنا
جواب داده کو مراجعو و مطالعو بفرمائید ،حاال ما یک
خرب را بو عنوان منونو می خوانیم ات جلاجت آهنا
مشخص شود ،خرب این است« :وابسناده عن أيب

خب و اما حبثمان در تعصیب بود و عرض کردمی کو ما
شیعیان طبق اخباری کو از اىل بیت علیهم السالم دارمی
قائل بو عول و تعصیب نیستیم و صاحب جواىر
می فرماید اخبار وارده در ابب بطالن عول و تعصیب

طالب األنباري ،عن دمحم بن أمحد الربيدي ،عن بشري
بن ىارون ،عن احلمیدي ،عن سفیان ،عن أيب
إسحاق ،عن قارية بن مضرب قال :جلست إىل ابن
عباس وىو مبكة فقلت :اي ابن عباس حديث يرويو

بو حد تواتر رسیده و البتو ابید توجو داشتو ابشیم کو
مراد از تواتر در اینجا تواتر لفظی نیست بلکو مراد تواتر
معنوی می ابشد یعنی بو اندازه ای بطالن عول و

أىل العراق عنك وطاووس موالك يرويو أن ما أبقت
الفرائض فلألوىل عصبة(اشخاص مذکری کو از طرف
مرد بو انسان مربوط ىستند) ذكر ،فقال :أمن أىل

تعصیب حمرز و مسلّم است و اب عبارات خمتلفی

العراق أنت؟ قلت نعم قال :أبلغ من وراك أىن أقول:
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إن قول اهلل عز وجل " :آابؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم
أقرب لكم نفعا فريضة من اهلل "  ،قولو " :وأولوا
األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل "  ،وىل ىذه
إال فريضتان وىل أبقتا شیئا ،ما قلت ىذا وال طاووس
يرويو على ،قال قارية بن مضرب :فلقیت طاووسا
فقال :ال واهلل ما رويت ىذا على ابن عباس قط وإمنا
الشیطان ألقاه على ألسنتهم قال سفیان :أراه من قبل
ابنو عبد اهلل بن طاووس فإنو كان على خامت سلیمان
بن عبد امللك وكان حيمل على ىؤالء محال شديدا يعين

بين ىاشم.1».

بنابراین مسئلو عول و تعصیب زائیده ی جلاجت و عناد و
تعصب عامو نسبت بو اىل بیت علیهم السالم می ابشد
لذا ىر قدر کو اىل بیت علیهم السالم از قران و صحیفو
فرائض استدالل می کردند عامو جلاجت می کردند و قبول
منی کردند از این جهت مطلب برای ما روشن می ابشد.
بقیو حبث مباند برای روز شنبو إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

 1وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،234ابواب موجبات االرث،
باب  ،8حدیث  ،4ط االسالمیة.
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