بسم هللا الرحمن الرحیم

عول (بررسی اقوال و ادله در مساله عول)
َ

ابوالفضل شهابی
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چکیده
در این مقاله ابتدا معنای لغوی و اصطالحی و منشا پیدایش عول شرح داده شده و بعد به
بیان اقوال علما و ادله عقلی و نقلی ایشان پرداخته ایم ،سپس ادله و قول هر یک را مورد
بررسی قرار داده و به اشکاالتشان پاسخ داده ا یم؛ در مرحله بعد شیوه حل عول طبق هر
نظریه را بیان نموده و نتیجه گیری کرده ایم.

کلید واژه
عول -عامه  -شیعه – عقل – نقل – قَدَّم -ا َ َّخر -عدالت – عمر -ابن عباس -اهل بیت
َ
علیهم السالم
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مقدمه
از اهم مسائل مالی فقه ،مسئله ارث است ،و از مسائل مهم و اختالفی بین امت در ارث،
عول است ،که قائل به هرنظریه شویم تغییر بزرگی در مقدار ارث افراد حاصل میشود،
َ
عام ه برای حل آن به مسائل تاریخی و قیاس روی آورده و اگر مقدار سهام ها زیاد تر از
اصل مال شود ،بر همه نقص وارد میسازند ،اما شیعه به برهان واجماع روایات روی
آورده است و قائل به این است که زیاد تر شدن سهم ها از فرائض معنا ندارد چرا که ما
افرادی را داریم که خداوند مقدم فرموده در ارث و افرادی را داریم که خداوند موخر
فرموده داریم  ،و همواره میان علمای شیعه و عامه در این موضوع بحث و اختالف بوده
است؛ به همین جهت پرداختن به آن می تواند پرفایده و روشن کننده مسیر طالب علم در
بخشی از علم فقه باشد.
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معنای لغوی عول
معانی متعددی برای عول ذکر شده از جمله:
.۱میل وتمایل( به جور و عدول از حق و عدل) :در این معنا به فریضه (مخرج سهام)
عائله میگویند چرا که به خاطر زیاد شدنش میل به ظلم پیدا کرده نسبت به اهل سهام؛ زیرا
باعث میشود که اهل سهام و ورثه ،کمتر از مقداری که خداوند برای آنها مقدر فرموده
یَانَ َالتَ َعولَوا َاینکار برای عدم میل شما به ستم
سهم ببرند(.قول خداوند متعال ذَلَکَ َاَدَنَ َ
سزاوار تر است ،نیز از همین باب است .سورهَمبارکهَاسراَآیه)۳
الرجَل ،و در مسئله ما
.۲زیاد شدن عیال :زمانی که کسی اهلش زیاد شود میگویندَ:عَالَ َ َ
باید گفت :عال السهام ،چرا که سهم ها زیاد(تر از حد) شده اند.
تَ
عالَ َ
 .3به معنای باال رفتن و باال بردن :عرب زمانی که شتر دمش را باال ببرد میگویدَ :
عول میگویند.1
النَاقَةََذَنَبَها؛ فلذا چون فریضه به خاطر زیادی سهام مقدارش باال رفته به آن َ
.4عول از معانی اضداد است ،یعنی گاهی به معنای زیادی و گاهی به معنای نقصان
است؛فلذا اگر به فریضه و اصل مال میت( یا همان مخرج کسر) اضافه شود به معنای
نقصان است،چرا که مقدار فریضه و ما ترک میت کمتر از مقدار سهام است و اگر به
سهام( یا همان صورت کسر) اضافه شود به معنای زیادی است چرا که مقدار سهام بیش
از فریضه شده است.2

عول
معنای اصطالحی َ
تعریف عول نزد علمای شیعه و عامه یکسان است وهمه طبق تعریف عامه آن را بیان
میکنند چرا که عول تنها در عامه وجود دارد و در مکتب تشیع جایگاهی ندارد؛ عو َل
عبارتست از :باال رفتن مقدار فریضه به خاطر اینکه سهم ها از آن بیشتر شده است ،پس
فریضه باال میرود تا مقدارش با سهام یکسان شود و اینچنین نقص بر همه وراث به طور
یکسان وارد میشود. 3
َ
نکته:عول تنها در صورتی به وج ود می آید که یکی از فرض بران زوج و یا زوجه باشند؛
مثال ورثه میت ،زوج و یک دختر و پدر و مادر میت باشند که سهم زوج۱/۴و سهم بنت
 . 1الروضه البهیه ،ج،4ص 183و مسالک الفهام،ج،13ص107
 . 2االنتصار ص 561و سلسله الینابیع الفقهیه ،ج ،۲۲ص۶۴
 3الروضه البهیه،ج،4ص 183و مسالک االفهام،ج،13ص107

4

واحده ۱/۲و سهم هریک از ابوین هم ۱/۶می باشد ،مجموع این سهم ها میشود  ۱۳/۱۲که
همانطور که مشاهده میکنید مقدار سهام یک دوازدهم باالتر از میزان فریضه است.

فصل  :1اقوال علما درمساله عول
گفتارَ:1قول علمای عامه مبنی بر جواز آن:
همانطور ک ه اشاره کردیم عامه قائل به جوازعول هستند ،یعنی میگویند این امر ممکن
است که مقدار سهام باالتر از م قدار فریضه گردد فلذا برای رفع مشکل مقدار فریضه را
باال میبریم و با سهام هم اندازه اش میکینیم تا نقص به طور مساوی بر هم ورثه وارد
گردد؛ مثال در مثال باال ،مخرج را تبدیل به  ۱۳میکنیم  ،واکنون کسر ما میشود ،۱۳/۱۳
و اینگونه سهم همه از فریضه ای که  ۱۳قسمت است محاسبه میشود و واضح است که
نقص بر همه به طور مساوی وارد میشود چون فریضه آنها از  ۱۲تبدیل به  ۱۳شده و از
قسمت های کوچک تری سهمشان محاسبه و داده میشود.
گفتار :2قول علمای شیعه مبنی بر عدم جواز آن:
اجماع اهل بیت علیهم السالم و اصحاب ایشان این است که اصوال امکان ندارد که مقدار
سهام باالتر از مقدار فریضه شود ،چرا که در فروض عول همه سهم بران سهم خود را
نمی برند و اصال در این موارد برخی از فرض بران دیگر سهم مشخصی ندارند بلکه از
باقیمانده مال بالقرابه ارث میبرند) به اینگونه که کسانی که دو فرض ارثی اقل و اکثر برای
آنها در قرآن ذکر شده مانند ابوین،ابتدا فرض خود را به طور کامل میبرند ،و کسانی که
یک فرض ارثی بیشتر ندارند مانند بنت واحده،در آخر از باقیمانده اموال ارث میبرند)؛
فلذا مقدار سهام از فریضه بیشتر نمیشود تا بخواهیم مقدار فریضه را باال ببریم و بر همه
نقص وارد سازیم ،بلکه نقص بر عده ی خاصی وارد میشود.4

فصل :2ادله علماء برای حل عول
گفتار :1ادله علماء عامه

 4الروضه البهیه ،ج،4ص 183و مسالک االفهام،ج،13ص107
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.1ادلهَعقلیَ :
 .1وقتی که مقدار سهام بیش از فریضه میشود ،حل آن دو صورت دارد .1:یا بر برخی
فقط نقص وارد کنیم،و یا  . 2بر همه آنها به طور مساوی نقص وارد سازیم؛ که خوب اگر
به روش اول عمل کنیم ترجیح بال مرجح حاصل میشود فلذا مقدار فریضه را به اندازه
سهام میکنیم و اینگونه به روشی عادالنه نقص بر همه وارد میسازیم.
جواب :در اینجا باید افرادی را مقدم و افرادی را موخر کنیم و بر این ترجیح ،مرجح و
دلیل هم داریم ،و آن مرجح تواتر و اجماع اهل بیت و اجماع اصحاب است واجماع اصحاب
نیز خود به تنهایی از باب کاشفیت از نظر معصوم حجت است ،پس روش درست و منطقی
مقدم کردن ما قَ َّد َم هللا است و اگر به بهانه تقسیم عادالنه از سهم آنان بکاهیم ،این خود
امری ظالمانه و مانع شدن از حقی است که خداوند قرار داده است.5
 .۲دلیل عقلی دیگر اهل سنت برای صحت عول اینست که در باب دیون ،اگر مقدار طلب
طلبکاران بیش از ما ترک میت بود ،به نسبت سهمشان مال را بین آنها هر مقدار که هست
تقسیم میکنیم و برای اینکه به کسی ظلم نشود ،به طور مساوی بر همه نقص وارد میشد؛
پس در باب ارث نیز باید همین کار را کنیم.
جواب :اوال که قیاس باطل است و با ادله در جایگاه خود در کتب اصولی به اثبات رسیده
است(از کتب ساده و در دسترس در این باب ،اصول مظفر بخش قیاس است) ،ثانیا در
باب َدین مانع عقلی وجود ند ارد که میزان طلب طلبکاران از یک فرد بیش از مقدار مال
او باشد و خداوند نیز اینگونه قرار نداده بلکه این حالت ،امری طبیعی است ،اما در باب
ارث چون خداوند حکیم متعال ،این فروض را جعل و قرار داده است ،پس اگر قائل شویم
که خداوند در مالی بیشتر از مقدار آن ،فروض و سهامی را قرار داده است ،معنایش آنست
که خداوند علیم نمیدانسته نعوذا باهلل که چنین چیزی امکان ندارد و چنین وضعی کرده و
حال ما باید آنرا درست کنیم و چنین چیزی مستلزم انتساب جهل و بی حکمتی نسبت به
باری تعالی است که چنین استلزامی باطل و محال است عقال.6
یَ
َ.۲دلیلَنقل َ
اولین ک سی که در اسالم قائل به عول شد و آنرا بنا نهاد عمر بن خطاب بود و اصحاب او
را تایید کردند؛ ماجرا این بود که روزی نزد او آمدند و در مورد ترکه میتی از او سوال
کردند که :ورثه میتی زوج و اختین او هستند  ،چگونه باید مال را بینشان تقسیم کنیم؟ عمر
گفت  :اگر بخواهم سهم زوج را اول بدهم سهم خواهران کم میشود و اگر سهم خواهران را
 5مسالک االفهام ،ج  ،۱۳ص  ۱۱۵و  ۱۱۶و االنتصار ۵۶۲
 6مسالک االفهام ج ،۱۳ص َ۱۱۵الی ۱۱۷
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اول بدهم سهم زوج کم میشود؟! فلذا متحی ر شد و نظر اصحاب را جویا شد و آنها مساله
را قیاس بر َد ین کردند و به این نتیجه رسیدند که به طور مساوی و ظاهرا عادالنه بر همه
ورثه نقص وارد سازند؛ پس عمر نیز این اجماع صحابه را پذیرفت و حکم به عول کرد؛
متن بخشی از ماجرا به روایت از ابن عباس :فَقا َل لَه زفَر بن أ َوس البَصري :فَ َمن أ َ َّول َمن
أ َعا َل الفَرائض؟ فَقا َل :ع َمر بن ال َخطاب لَما الت َقَت الفَرائض َعن َده و َدفَ َع بَعضها بَعضا فَقال:
سع من أ َن اقَس َم علیكم هذا الما َل
وهللا ما أ َدري أ َیُّكم قَ َّد َم هللا وأ َیُّكم أ َ َّخر و ما أ َجد َ
شیئا هو أ َو َ
ص ،فا َد َخ َل على كل ذي سهم ما َد َخ َل علیه من عول الفرائض .7به خاطر این حکم
ص َ
بالح َ
عمر و اجماع اصحاب ،اهل سنت نیز حکم به عول کرده اند و سندشان رای خلیفه ثانی و
اجماع اصحاب است.
جواب :حکم اصحاب و اجماعشان به خودی خود اعتباری ندارد و حجت نیست مگر زمانی
که کاشف از قول معصوم باشد ،چرا که اگر حجت باشد و ما ملزم به پیروی از آنها باشیم
معنایش اینست که ولو که بر مطلب اشتباهی هم اجماع کنند ما باید کورکورانه نظرشان را
بپذیریم و اصال نباید بر خالف گذشتگان نظری بدهیم که به وضوح چنین چیزی باطل است
و حتی مشکل بعدی هم اینست که اصحاب نیز معموال بر نظر واحدی اجماع نداشتند و
رای آنها متفاوت بوده است ،به عالوه ادله رد دیگری که در این مقاله محل بحث آنها
نیست؛َپس اوال که اجماع اصحاب و به طریق اولی رای یک کدام از آنها به تنهایی حجت
نیست ،ثانیا اجماع اصحاب دیگر و روایات کثیر ای از معصومین خالف این مطلب رسیده
که در ادله شیعه به آنها میپردازیم؛ در نتیجه این استدالل نقلی باطل است.8
َ
گفتار :۲ادله ی علمای شیعه
.۱دلیل عقلی
عمده دلیل عقلی شیعه این است که در مساله ارث و عول ،اگر قائل شویم که خداوند در
یک مال مقدار سهامی جعل کند که آ ن مال کفاف آن مقدار سهام را ندهد و فریضه ما کم
بیاید ،این امر داللت بر جهل و بی حکمتی خداوند متعال دارد نعوذا باهلل ،چرا که یعنی
خداوند نمیدانسته این مال ظرفیت این مقدار سهام را ندارد و با اینحال چنین فروضی قرار
داده و حال ما باید بیاییم این مشکل و اشتباه را بوسیله عول حل کنیم؛ فلذا اصال چنین
چیزی محال است و خداوند چنین فروضی را قرار نداده است ،چرا که شان او اجل از این
مسئله است.9

 7وسائل الشیعه ،ج ،۲۶ص ۷۹
 8جواهر الکالم ،ج ،۳۶ص  ۱۰۶و  ۱۰۷و الخالف ،ج ،۴ص  ۷۳تا ۷۶
الروضه البهیه ،ج ،۴ص ۱۸۳و۱۸۴
 9مسالک االفهام ،ج ،۱۳ص۱۰۹
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 .۲دلیل نقلی
میتوان گفت که اصلی ترین دلیل شیعه مبنی بر بطالن عول ،اجماع روایات اهل بیت و
تواتر آنهاست به گونه ای که هیچ روایت خالفی در این باب از آنان به ما نرسیده و همگی
داللت بر بطالن عول دارند و در آنها ارشاد به حکم عقل نیز نهفته است ،مواردی از این
روایات بسیار عبارتند از:
صى َرم َل
َ .۱
عن الباقر(علیه السالم) :كانَ أمیرالمؤمنین (علیه السالم) یَقول :إ َّن الذي أ َح َ
هام ال ت َعول على ست َّة لَو یبصرونَ َوج َهها لَم تجز الستة .یعنی امام باقر
عالج لَیَعلَ َم أ َ َّن ال َّ
س َ
علیه السالم فرموده اند که :امیرالمومنین علیه السالم همیشه میفرمودند :خداوندی که مقدار
شن های بیابان را میداند ،میداند که نمیشود که مقدار سهام بیش از عدد (۶اشاره به فریضه
در حکایت حکم عمر) شود؛ و اگر آنها(عامه) میدانستند که در این موارد (مساله عول)
قضیه چگونه است (وخداوند چگونه برای هر کس سهم ارثی مقرر فرموده)هیچگاه از ۶
(فریضه یا سهام) تجاوز نمیشد (منظور اینست که اگر حکم خدا را عامه میدانستند که در
این موارد حکم خدا چگونه است ،هیچگاه حکم نمیکردند که مقدار سهام بیش از فریضه
است و یا مقدار فریضه باید باال برود).
 .۲روایت ابن عباس که حدیثی مفصل است و شاید مشهورترین حدیث در این باب باشدَ :
ع َددا َجعَ َل في مال نصفا ونصفا وثلثا،
صى َرمل َعالج َ
سبحانَ هللا العَظیم أ َت َ َرونَ أ َ َّن الذي أ َح َ
فَهذان النصفان قَد ذَ َهبا بالمال فَأ َینَ َموضع الثلث! فَقال لَه زفَر :یا أبنَ العَباس فَ َمن أ َ َّول َمن
الفرائض؟ قال :ع َمر لَما التَفَت الفَرائض عنده َو َدفَع َبَعضها بَعضا قال َوهللا ما أ َدري
أ َعا َل
َ
صص ،ثم
أ َیَّكم قَ َّد َم هللا وأ َیَّكم أ َ َّخر؟ وما أ َجد َ
شیئا هو أ َو َ
سع من اَن اقَس َم علیكم هذا الما َل بالح َ
قال ابن عباس :وأ َی َم هللا لو قَ َّد َم َمن قَ َّد َم هللا ،وأ َ َّخ َر َمن أ َ َّخ َر هللا ما عالت الفریضة؛ فقال له
زفَر :وأ َیُّها قدم وأ َیُّها أخر؟ .فقال :ك ُّل فَریضة لَم یَهبطها هللا َّ
عن فریضة إال إلى
عزوجل َ
عن فَرضها ولَم َی َكن لَها إال ما
فریضة فَهذا ما قَ َّد َم هللا ،وأ َما َما أ َ َّخر فك ُّل فَریضة إذا زالَت َ
َبقي فَتلك التي أ َ َّخر هللا .ترجمهَحدیثَ :ابن عباس می گوید :منزه است خداوند متعال؛ آیا
می پندارید خداوند ی که مقدار ریگ های بیابان را میداند(اشاره به سخن امیرالمومنین) در
یک مالی دو نصف و یک ثلث قرار داده(اشاره به یکی از فروض عول)؟! دو نصف که
مال را کامل فرا میگیرند پس برای ثلث چه میماند؟! زفر به او میگوید :ای ابن عباس ،چه
کسی عول را اولین بار انجام داده(و وارد دین نموده؟) ابن عباس جواب میدهد که :عمر!
زمانی که مسئله ای را به او دادند که در آن بعضی از سهم ها مانع بعضی دیگر از سهم
ها میشدند (تا از ترکه نصیبی ببرند)پس گفت که به خدا سوگند که نمیدانم کدامتان را خداوند
مقدم فرموده در سهم بردن و کدام را موخر ؟ و چیزی را عادالنه تر از این نیافتم که این
مال را (به نسبت سهامتان) به طور مساوی در بین شما تقسیم کنم؛ سپس این عباس میفرماید
که :به خدا سوگند که اگر آن چیزی (سهمی) را که خداوند مقدم فرموده مقدم میکردید و
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آن چیزی را که موخر فرموده موخر میکردید؛ مقدارسهام باال نمیرفت (و نیاز نبود مخرج
آنرا نیز باال ببرید) ،زفر میپرسد که کدام سهم را خداوند مقدم فرموده و کدام سهم را موخر؟
میفرماید که :هر سهمی که خداوند آنرا زائل نکرده مگر آنکه سهم دیگری را جایگزینش
قرار داده (اشاره به سهم ورثه ای که فرض اعلی و ادنی دارند) آن سهم مقدم است و هر
سهمی که اگر زائل شود دیگری فرض معینی جایگزینی ندارد و از ما بقی اموال ارث
10
میبرد ما اخرهللا است.

فصل :۳کیفیت حل عول نزد شیعیان و عامه
َ
گفتارَ.۱نظرَعامه :همانطور که اشاره شد ،نظر عامه اینست که مقدار اضافی سهام را با
مقدار فریضه اصلی جمع میکنیم و بعد سهام ورثه را بر اساس فریضه جدید تقسیم میکنیم
و اینگونه نقص بر همه ورثه وارد میشود.
َگفتار.۲نظرَشیعهَ:نظر شیعه اینست که ما اخرهللا داریم و ما قدم هللا ،پس باید ابتدا فرض
کسانی را که خداوند مقدم فرموده اول بدهیم و بعد باقی مانده را میان ما اخر تقسیم میکنیم.
پس طبق نظر شیعه اصوال مقدار سهام بیشتر از مقدار فریضه هیچگاه نمیشود چرا که ما
اخرهللا دیگر فرض مشخصی ندارند بلکه از باقی مانده ترکه ارث میبرند.
مثالَبرایَروشَح َلَهرَدوَقول :مثال اگر ورثه ما زوج و دو خواهر میت بودند ،فرض
زوج نصف است و فرض دو خواهر دو سوم؛ که مجموع سهامشان میشود هفت ششم(که
یک ششم بیش از مقدار فریضه است) ،عامه میگوید مخرج سهام را از شش به هفت تغییر
میدهیم و بعد سهم ورثه را طبق آن تقسیم میکنیم که اینگونه همه ورثه کمتر از سهم قبلی
خود ارث میبرند و اینگونه نقص یر همه وارد میشود؛ اما شیعه میگوید که ابتدا  ۳/۶را
که سهم زوج است را میدهیم چون زوج دو فرض اقل(یک چهارم) و اکثر(یک دوم) دارد
و او مقدم است و بعد باقیمانده را به طور مساوی میان دو خواهر تقسیم میکنیم چرا که دو
خواهر یک فرض بیشتر ندارند و ما اخرهللا هستند و در اینجا دیگر فرض معینی ندارند
بلکه باید از باقی مانده اموال ارث ببرند.11
نکته :ظاهرا (طبق بررسی و کنار هم قرار دادن قواعد و ادله ارث) حکمت اینکه خداوند
آنهایی که دو فرض اعلی و ادنی دارند را در باب عول مقدم داشته اینست که عدالت میان
آنها و کسانی که یک فرض دارند رعایت شود؛چرا که مثال در جاهای دیگر ،اوالد حاجب
 10الروضه البهیه ،ج ،۴ص ۱۸۳و  ۱۸۴و مسالک االفهام ج  ۱۳ص ۱۰۹الی ۱۱۳
و وسائل الشیعه ج  ،۲۶ص ، ۷۴جواهر الکالم،ج ،۳۶ص  ۱۰۶الی ۱۰۸
 11الروضه البهیه ،ج  ۴ص  ۱۸۳الی ۱۸۵
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زوج میشوند و زوج سهم کمتری میبرد ،پس در اینجا ابتدا زوج سهم میبرد تا همه جا از
ارث فردی نوعی چون زوج کاسته نشود و او نیز در جاهایی بیشتر سهم ببرد.
َ
نتیجه َ
دریافتیم که عول بر اساس تعریف عامه معنا دارد و آنها به همه ورثه به طور مساوی
بوسیله عول نقص وارد میسازند ،اما شیعه قائل است که اصوال سهام مقدارش بیشتر از
فریضه نمیشود چرا که خداوند ما اخر و ما قدم قرار داده است ،و در فرض عول ،ابتدا
سهم معین ما قدم داده میشود و ما اخر دیگر سهم معینی ندارد بلکه از باقیمانده ارث
میبرد.
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